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KAMER SURESi 

(Mekke'de nazil olmU§tUr.) 

Daha once gec;en Ebu Vak1d . el-Leysi hadisinde belirtildigi uzere 
Allah Rasulu (s.a.) ku:jluk ve iftar zamanmda Kaf ve Kamer surelerini 
okurmu:j. Bu iki sureyi de Va'd, Vaid, ilk yaratlh§, yaratlh:jm tekran, 
tevhid, peygamberligin isbatl ve bunlar dl:jmda yuce hedefleri ic;erdigi 
ic;in buyuk toplantllarda okurmu:j. 

_. ..-;.,, ~' :,\-'-' "l • 
~-" ... A]<~ . . ~ 

{~~ ;'~·' ~·1 \~-:::.,> .• ;~\\o~-\;-~~ ... ~\(~~-\/{;t:Jl:-::-:1 
~ ~~~~~~.JY~r:.~~~_r-~!.9 .... 'fl .. 

y c./ •J ,.,. 0 .... 0 _... ' ,.,..... / ® ...., ' ' - - /, ~· 0,,~~\:'" .. ys-,~' ~~- .... -::•>•""\0 • '~(o'\\~-=.( '/.,. .. , .... . u:: . J '•' ~V,::lf.J__. ~ ~~ 
") ~! , • ~ C:-; ....... --'--;/' 
J:D~(;~~~ ... . 

Hahman ve Rahim alan Allah'1n ad1yla. 

1 - Saat yakla~tl ve ay yanld1. 
2 - Onlar bir ayet goriirlerse yuz -c;evirirler ve; surege-

len bir biiyiidiir, derler. , 
3 - Ve yalanlay1p kendi heveslerine uyarlar. Ve her 

i~ kararla~m1~tlr . 
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4 - Andolsun ki onlara, vazgec;irecek nice onemli ha
berler gelnii~tir. 

5 - Ki bunlar gayesine ermi~ bir hikmettir. Fakat uya
nlar fayda vermiyor. 

• Saat Yakl~b ve Ay YanJd1. 

Allah Tei'il?.t k1yametin yakla§t1gm1, dunyanm sona erdigini haber 
veriyor. Ba§ka ayet-i kerime'lerde de §Oyle buyrulur : «Allah'm emri gel
di. Artlk onu acele istemeyin.ll (Nahl, 1), «insanlarm hesab gorme za
mam yakla§tl. Fakat onlar hala gaflet i~inde yuz <;eviriyorlar.» (Enbiya, 
1) . Bu hususta hadisler de varid olmu§tur. Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar 
der ki: Bize Muhammed ibn Musenna ve Amr ibn Ali'nln .. . Enes ibn 
Malik'den rivayetlerine gore Allah RasUlu (s.a.) bir gun ashabma gune
§in batmaya yakla§tigi ve ku~ucuk bir k1sm1mn kald1g1 s1rada hitab et
mi§ ve §oyle buyurmu§tu: Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ede
rim ki dunyamn ge~en k1smma nisbetle kalam ancak sizin §U gununuz
den ge<;en k1smma nisbetle kalam gibidir. Biz gune§in ancak ~ok kli
~uk bir k1smm1 goruyorduk. Ben derim ki :1Bu hadis, ravilerden Halef 
ibn Musa ibn Halef'e dayanmaktad1r ve o da babasmdan rivayet et
mektedir. ibn Hibban bu raviyi guvenilir raviler i<;inde sayar ve : Bazan 
hata eder, der. imam Ahmed'in rivayet ettigi §U hadis de bu hadisi des
tekleyip tefsir eder : Bize Fazl ibn Dekin'in ... ibn Omer'den rivayetine 
gore o, §oyle anl~tlyor : ikindiden sonra gune§ Kuayk1yan daglan uze
rindeyken biz Hz. Peygamber (s.a.)in yanmda oturuyorduk. §oyle bu
yurdu : Ge<;enlerin omlirlerine gore sizin omurleriniz, §U gunun ge~en 
k1smma nisbetle kalam gibidir. imam Ahmed der ki : Bize Huseyn'in ... 
Sehl ibn Sa'd'dan rivayetine gore; o, Allah RasUlu (s.a.)nu §oyle bu
yururken i§itmi§ : . K1yamet §byle iken ben peygamber olarak gonderil
dim. Bunu soylerken Allah Rasulu i§aret ve orta parmaklanna i§aret 
buyurmu§tur. Buhari ve Muslim, hadisi Ebu Hazim Seleme ibn Dinar 
kanahyla tahric etmi§lerdir. im9,m Ahmed'in Muhammed ibn Ubeyd 
kanahyla .. . Vehb es-Suva.i'den rivayetine gore Allah RasUlu (s.a.) : Kl
yamet §Una nisbetle §U gibi iken ben peygamber olarak gonderildim. 
Neredeyse biri digerini ge~ecekti, buyurmu§tur. Ravi A'me§, bu hadisi 
rivayet ederken i§aret parmag1 ile orta parmagm1 birle§tirmi§tir. Yine 
imam Ahmed'in Ebu Mugire kanahyla .. . ismail ibn Ubeydullah'dan 
rivayetine gore; o, §byle anlat1yor : Enes ibn Malik, Velid ibn Abdi.ilme
lik'e gelmi§ti. Velid ona : Allah Rasulu (s.a.) nden i<;inde k1yametin zik
redildigi ne ~i~tin? diye sordu. Enes §byle dedi : Allah Rasuli.i (s.a.) nu : 
Siz ve k1yamet §U ikisi gibisiniz, buyururken i§ittim. Hadisi sadece imam 
Ahmed rivayet etmi§tir. Allah Rasuli.i (s.a.)ni.in isimleri hakkmda onun 
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«insanlarm ayaklan ucunda toplanacag1 Ha§irn isminin oldugu sahih 
bir hadiste belirtilmektedir ki, bu da yukandaki hadisi te'yid etmekte
dir. imam Ahmed der ki: Bize Behz ibn Esed'in .. . Halid ibn Umeyr'den 
rivayetine gore o, §oyle demi§tir : Utbe ibn Gazvan -Behz bu rivayetinden 
once : Allah Rasulu (s.a.) bize hitab etti, demi§tir- hutbede Allah'a ham
detti, O'na senada bulundu, sonra §oyle dedi : Hamd~le ve Salvele'den 
sonra; §Uphesiz dunya son bulacagm1 ilan etmi§tir. Sur'atle arkasm1 don
mu§ttir. Ondan sadece sahibinin i<;tigi ve kabta kalan bir miktar kadan 
kalmi§tlr. ~uphesiz siz buradan zevale ermeyecek bir yurda go<;eceksi
niz. Oraya yammzdakilerin en hay1rlls1 ile go<;unuz. Bize anlatlld1gma 
gore bir ta~ cehennemin kenarmdan atllacak da, yetmi§ sene dU§ttigu 
halde dibine eri§emeyecek. Allah'a yemin ederim ki sizler onu doldura
caksmiz. Ne o, buna §a§tlmz m1? Allah'a yemin ederim ki, yine bize an
latlldigma gore cennet kap1lanmn iki kanad1 aras1 kirk senelik yoldur. 
Oyle bir gun gelecektir ki dopdolu, agzma kada:r dolu olacakt1r. Ve ravi 
hadisin devamm1 da zikretmi§tir. Hadisi sadece Muslim rivayet ediyor. 

Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki : Bana Ya'kub'un . .. Ebu Abdurrahman 
es-Stilemi'den rivayetine gore o, §oyle anlatlyor : Medain'e bir fersah 
mesafede konaklad1k. Cum'a vakti geldi. Baham Cuma'da haz1r bulun
du. Ben de onunla beraberdim. Huzeyfe, hutbe okudu ve §oyle dedi .: 
Uyaruk olunuz, §Uphesiz Allah Teala : ((Saat yakla§tl ve ay yanld1.» bu
yuruyor. ~uphesiz k1yamet yakla§ml§tlr. Uyamk olunuz. Hi<; §Uphesiz 
ay yanlmi§tlr. Dikkat ediniz dunya, aynllk giinunu ilan etmi§tir. Agah 
olunuz. Gun, amel gunudiir. Yann ise yan§ gunudur. Bahama : Yarm 
insanlar yan§acaklar m1? dedim. Baham : Ogulcugum, ne kadar da ca
hilsin, bu yan§ ancak amellerle olacaktlr, dedi. Bir sonraki Cum'a geldi 
ve Cum'a namazmda haz1r bulunduk. Yine Huzeyfe hutbe okudu ve §OY
le dedi : Uyamk olunuz, hi<; §Uphesiz Allah Teala : ((Saat yakla§b ve ay 
yanld1.n buyurmu§tur. Dikkat ediniz dunya aynllk giinunu ilan etmi§
tir, gun amel gunudiir, yarm ise yan§ gunu olacaktlr. Dikkatli olunuz, 
yan§m sonunda cehennem var. Yan§l kazanan ancak cennete ula§andlr. 

Allah Teala : ((Ve ay yanldul buyurur ki sahih isnadlarla ve mu
tevatir hadislerde sabit oldugu iizere bu, Allah Rasulu (s.a.)nun zama
nmda vuku'bulmu§tur. Sahih bir hadiste ibn Mes'ud'dan rivayet edildi
gine gore; o, §oyle demi§tir : (K1yamet alametlerinden) be§i ge<;mi§tir : 
Rumlarm (iranlllara) galibiyyeti, duman, azabm mu§riklere ula§masl 
(veya oltilerinin Bedir gunu ust uste yrg1lmas1), kuvvetle yakalamp 
maglub olmalan ve aym yanlmas1. Aym yanlmasmm Hz. P'3ygamber 
(s.a.) zamamnda vuku'buldugu konusu alimler arasmda ittifak edilmi§ 
bir konudur. Bu; Hz. Peygamberin parlfk m'l.lcizelerinden biriydi. 

~imdi bu konuda v8.rid olan hadisleri gorelim : 
tmam Ahmed'in Abdurrezzak kanahyla ... Enes ibn Malik' den riva-
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yetine gore o, §oyle demi§tir: Mekke'liler Hz. Peygamber (s.a.)den mu
cize istediler de ay Mekke'de iki defa yanld1. Allah Teala : ((Saat yakla§
tl ve ay yanld1.)) buyurmu§tur. Hadisi Miislim, Muhammed ibn Rafi'den, 
o da Abdurrezzak'dan rivayet etmi§tir. Buhari d~r ki : Bana Abdullah 
ibn Abdiilvehhab'm ... Enes ibn Malik'den rivayetine gore: 

Mekke'liler Allah Rasulu (s.a.)nden kendilerine bir mucize goster
mesini istediler. Allah Rastllu de oplara, ay1 iki par~a olarak gosterdi. 
Onlar Hira dagm1 aym iki par~as1 arasmda gordiiler. Yine Buhari ve 
Miislim hadisi Ytlnus ibn Muhammed'den, o ~eyban'dan, o da Katade' 
den §eklinde bir isnadla tahric etmi§lerdir. Muslim hadisi Ebu Davtld 
et-Tayalisi kanahyla ... Katade'den rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Kesir'in ... Cubeyr ibn 
Mut'im'den rivayetine gore o, §oyle anlatlyor : Ay Allah Rastllu (s.a.)
nun zamamnda yanld1 ve iki boluk oldu. Bir boliik §U da~n uzerinde, 
bir boluk de §U dagm uzerindeydi. Onlar : Muhammed bizi buyiiledi, 
dedi!~ ve : Bizi buyiilemi§ bile olsa hi~ §Uphesiz o butiin insanlan bu
yiileyebilecek degildir, diye sozlerini surdurdiiler. Hadisi bu kanaldan 
sadece im~· Ahmed rivayet etmi§tir. Beyhaki Delail en-Nubuvve isim
li eserinde disi Muhammed ibn Kesir kanahyla ... Husayn ibn Ab
durrahman'da miisned olarak rivayet etmi§tir. ibn Cerir de hadisi bu 
§ekli ile Muham~ ~bn Fudayl ve ba§kalan kanahyla Husayn'dan riva
yet etmi§tir. Yine B'e~haki hadisi ibrahim ibn Tahman ve Hu§eym ka
nahyla ... Cubeyr ibn ~t'im'den rivayetle zikretmi§tir. 

Buhari der ki: Bize Yahya ibn Bukeyr'in ... ibn Abbas'tan ri
vayetiri.e gore o : Ay, Allah ~stllu (s .a . )n~n zamamnda yanld1, d_emi§
tir. Hadisi Buhari ve Muslim ay~ca Bek_r Ibn Mudar kanallyla. _. . Iraki
den yukardaki gibi rivayet etmi§l'erdir. Ibn Cerir der ki : Bize Ibn Mu
senna'm ... ibn Abbas'tan rivayetine ~re o, ((Saat yakla§tl ve ay yanl
dl. Onlar bir ayet gorurlerse yiiz ~evirirler ve; suregelen bir buyudur, 
derler.» ayeti hakkmda §Oyle demi§tir : Bu ge~mi§te olmu§tur. Hicret
ten once idi. Ay yanld1 ve onlar iki par~a halinde gordiiler. Avfi de bu 
a~1klamamn bir benzerini ibn Abbas'tan rivayet ediyor. Taberani der 
ki: Bize Ahmed ibn Amr el~Bezzar'm .. . ibn Abbas'tan rivayetine gore o, 
§oyle demi§tir : Allah Rastllu (s.a.)nun zamamnda ay tutuldu da (mu§~ 
rikler) : Ay buyiilendi, dediler. Bunun uzerine ((Saat yakla§tl ve ay ya
nldl. Onlar bir ayet gorurlerse yuz ~evirirler ve ; suregelen bir ''iiljiyiidur, 
derler.» ayetleri nazil oldu. . ~ .. 

. 

Kan 

di1 
la§t 
ir 

Bir 
All! 
lit: 
rivi 
ibn 
lirt 

yet 
ikiJ 
bUJ 
kaz 
nal 
Os1 
ne 
yaz 
olu 
riv: 
vue 
dru 
da 

·D1~ 

hal 
Se1 
Ha 
gir 
ke' 
bu: 
da 
se 
da: 

OJ 
0 



Kamer; 1-5) HAD!SLERLE KUR'AN-I KER!M TEFS!Rt 7583 

Hafiz Ebu Bekr el-Beyhaki der ki: Bize Hafiz Ebu Abdullah ve Ka
di Ebu Bekr Ahmed ibn Hasan'm ... Abdullah ibn Omer'den «Saat yak
la§tl ve ay yanld1..)) ayeti hakkmdaki rivayetlerine gore o, §oyle demi§
tir: Bu, Allah Rasulu (s.a.)nun zamanmda oldu. Ay iki pan;aya yanld1. 
Bir par9a dagm onunde, bir par9a da arkasmdayd1. Hz. Peygamber (s.a.): 
Allah'Im §ahid ol, dedi. Muslim ve Tirmizi de hadisi bu §ekliyle muhte
lif kanallardan olmak uzere ~u'be'den, · o A'me§'den, o da Mucahid'den 
rivayet etmi§tir. Miislim, Mucahid'in rivayetini Ebu Ma'mer kanahyla 
ibn Mes'ud'a kadar ula§tmr. Tirmizi hadisin hasen, sahih oldugunu be
lirtir. 

imam Ahmed'in Sufyan kanahyla ... Abdullah ibn Mes'ud'dan riva
yetine gore o, §oyle demi§tir: Allah Rasulu (s.a.)nun zamanmda ay 
ikiye aynldl ve onlar aya baktllar. Allah Rasulu (s.a.) : ~ahid olunuz, 
buyurdu. Buhari ve Muslim de hadisi bu §ekli ile Sufyan ibn Uyeyne 
kanahyla rivayet etmi§lerdir. Yine Buhari ve N:iislim hadisi A'me§ ka
nahyla . .. ibn Mes'ud'dan rivayetle tahric ederler. ibn Cerir'in isa ibn 
Osman ibn lsa er-Remli kanahyla ... Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayeti
ne gore, o §oyle demi§tir : Mina'da Allah RasUlu (s.a.) ile beraberdim. Ay 
yanldi, bir par9asi dagm arkasmda kald1. Allah Rasulu (s.a.) : ~ahid 
olun, §ahid olun, buyurdu. Hadisi Ebu Duha kanahyla . .. Abdullah' dan 
rivayet eden Buhari olaym Mekke'de oldugunu ilave etmi§tir. Ebu Da
vud et-Tayalisi der ki: Bize Ebu Avane'nin. .. Abdullah ibri Mes'ud'
dan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Allah RasUlu (s.a.)nun zamanm
da ay yanld1. Kurey§'liler : Bu, ibn Ebu Keb§e'nin buyiisudur, dediler. 
DI§ardan, seferden gelenlerin getirecegi haberi bekleyin; §Uphesiz Mu
hammed butiin insanlan buyiileyebilecek degildir, diye de ilave ettiler. 
Seferden gelenler bu durumu aynen haber verdiler. Beyhaki der ki: Bize 
Hafiz Ebu Abdullah'm .. . Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetle haber verdi
gine gore o, §oyle demi§tir : Ay Mekke'de yanldi ve iki par9a oldu. Mek
ke'li Kurey§ kafirleri : Bu, ibn Ebu Keb§e'nin sizi buyiilemi§ oldugu bir 
buyudur. Seferden gelecekleri bekleyin; §ayet sizin gordugiinuzii onl~r 
da gormu§se dogru soylemi§tir. Eger sizin gordugunuz gibi gormemi§ler
se hi9 §Uphesiz bu onun bizi buyuleyecegi bir buyudur, dediler. DI§an
dan seferden gelenlere soruldu da muhtelif yonlerden gelenler: Onu 
gorduk, dediler. ibn Cerir de hadisi Mugire kanahyla rivayet etmi§tir. 
Onda §U fazlahk da vardir : Ve bunun uzerine Allah Teala: ccSaat yak
la§tl ve ay yanldl .)) ayetini inzal buyurdu. ibn Cerir'in Ya'kub ibn ib
rahim kanahyla ... Muhammed ibn Sirin'den rivayetine gore, ona ibn 
Mes'ud'un §Oyle dedigi haber verilmi§ : Hi9 §Uphesiz ay yanlmi§tlr. Yi
ne ibri Cerir'in Muhammed ibn imare (veya Umare) kanahyla ... Ab
dullah ibn Mes'ud'dan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Ay yanldigi 
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zaP-l.an dag1 aym iki parc;as1 arasmdaki ac;1kllktan gordiim. imam Ah
med hadisi Miiemmel kanallyla ... Abdullah'dan rivayet eder ki bu ri
vayette ibn Mes'ud §6yle ·diyor : Allah Rasulii (s.a.)niin zamanmda ay 
yanld1 ve ben dag1 aym iki parc;as1 arasmdaki ac;1khktan gordi.im. Mi.i
cahid'den rivayetle Leys der ki : Allah RasUlii (s.a.)ni.in zamanmda ay 
aynld1 ve iki pan;a oldu. Hz. Peygamber (s.a.) Ebubekir'e : Ey Ebube
kir, §ahid ol, buyurdu. Mii§rikler de : Ay bi.iyiilendi de sonunda yanl
dl, dediler. 

«Onlar bir a yet (bir delil, hi.iccet ve bi.irhan) goriirlerse ( ona boyun 
egmek yerine) yi.iz c;evirirler (terkeder, arkalarma atarlar) ve; (~u gor
mi.i§ oldugumuz hi.iccetler bizim bi.iyi.ilenmi§ oldugumuz) si.iregelen bir 
bi.iyi.iden ba§ka bir §ey degildir, derler.» Ayet-i kerime'deki ( ~ ) 
kelimesi Mi.icahid, Katade ve ba§kalarmm soyledigine gore; giden, yok 
olan yani devam1 olmayan, · kaybolup yok olacak, batll anlammad1r. 
<<Ve (gerc;ek kendilerine geldigi zaman onu) yalanlay1p kendi hevesleri
ne uyarlar.» Bilgisizlikleri ve beyinsizlikleri sebebiyle kendi heva ve he
veslerinin, arzularmm ve kendi gori.i§lerinin emrettiklerine tabi olurlar. 
«Fakat her i§ kararla§ml§tlr.» Katade der ki : Her i§in kararla§ml§ olma
smm anlam1 §Udur : Hie; §iiphesiz hay1r, hay1rhlar ic;in; §er ise koti.iler 
ic;in vuku'bulacaktlr. ibn Ci.ireyc buray1 : Ona ehil olanlar ic;in karar
la§ffil§tlr, §eklinde ac;1klarken, Miicahid de bunun k1yamet gi.ini.i olaca
gmi sayler. Si.iddi ise ( _;~ ) kelimesini; vuku'bulan, diye ac;1klar. 

«Andolsun ki onlara vazgec;irecek nice onemli haberler gelmi§tir.>> 
Bu Kur'an'da okunan ayetler arasmda rasulleri yalanlayan i.immetlerin 
k1ssalarma, onlarm ba§ma gelen ·azab ve cezaland1rmaya dair haberler 
gelmi§tir. Bu haberler onlan, Allah'a §irk ko§maktan ve Rasuli.ini.i ya
lanlamakta devamdan ahkoyacak, men'edecek onemli haberlerdir. · 

Allah Teala'mn hidayete eri§tirdigini hidayete erdirmesinde, saplk
hkta b1raktlgm1 da saptlrmasmda §i.iphesiz yi.ice bir hikmet vard1r. «Fa
kat uyanlar fayda vermiyor.» Allah'm; aleyhine mutsuzluk yazd1g1, kal
bini mi.ihi.irledigi kimseye uyan hie; fayda verir mi? Allah'tan ba§ka onu 
hidayete eri§tirecek kimdir? Bu ayet, Allah Teala'nm §U kavilleri gibi
dir : «De ki : Usti.in ve mi.ikemmel hi.iccet Allah'md1r. Eger 0, dileseydi 
hepinizi birden hidayete kavu§tururdu.» (En'am, 149). «Fakat bunca 
ayetler ve uyanlar inanmayanlar gi.iruhuna fayda vermez.>> (Yunus, 101). 

i Z A HI 

«Saat yakla§tl». Mi.i'minlere· sevabm, kafirlere cezamn vaad edil
digi klyamet vakti, gi.inden gi.ine yakla§maktadir, haz1rlanmak laz1m 
gelir. ((Ve ay yanldll> Peygamberin en parlak m.ucizelerinden olan aym 
yanlmas1 mu'cizesi vaki' oldu. Ashab, tabiin ve miiteahhlrin'den rna'-
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lfun olan miifessirlerin umumu bunun bu mu'cizeyi haber verdiginde 
miittefiktir. Haber me§hurdur, Sahabe'den bir hayli zevat ,rivayet et
mi§lerdir. Ezciimle Hazreti Ali, ibn, Mes'f1d, ibn Abbas, Huzeyfe, Enes, 
Ciibeyr ibn Mut'Im, ibn Orner vs. Gerc;i ibn Abbas ve Enes gibi bazi
lan vak'ada bizzat §ahid olmami§lardir. ibn Abbas heniiz dogmami§tl, 
Enes de Medine'de dort be§ ya§larmda bulunuyordu. Fakat ayetin tef
sirinde vak'ay1 sahih olarak rivayet eylemi§lerdir. ibn Mes'ud ve Cii
beyr ibn Mut'1m ise bizzat §ahid olarak rivayet edenlerdendir. 

Buhari'de ibn Mes'ud'dan; 1) RasUlullah'm devrinde ay iki par
c;aya boliindii, bir f1rka dagm iistiinde, bir f1rka da ardmda, Rasulul
lah §ahid olun, buyurdu. 2) Ay parc;aland1, biz Peygamberle beraber 
idik, iki f1rka oldu, bize; §ahid olun, §ahid olun, buyurdu. ibn Abbas' 
tan : Peygamberin zamanmda ay parc;aland1. Enes'ten, Mekke ahalisi 
kendilerine bir ayet gosterilmesini istediler. Peygamber de aym yanl
masmi gosterdi. Ay iki parc;aya aynld1. Muslim, ibn Mes'ud'dan: 1) 
RasUlullah'm devrinde ay iki parc;aya boliindii, Rasulullah, §ahid olun, 
buyurdu. 2) Biz Rasulullah ile Mina'da bulundugumuz s1rada idi, ay 
iki parc;aya aynld1. Bir parc;as1 dagm arkasmda idi, bir parc;a da beri
sinde, Rasulullah bize; §ahid olun, buyurdu. 3) Rasulullah'm devrinde 
ay iki parc;aya boliindii, bir parc;ay1 bir dag orttii, bir parc;as1 da dagm 
iistiinde idi. Rasulullah; Allah'1m §ahid ol, dedi. ibn Ebu Adiyy hadi
sinde; §ahid. olun, §ahid olun dedi. Enes'ten : Mekke ehli Rasuluflah'
dan bir ayet gostermesini istediler, 0 da iki kez aym yanlmasl mu'ci
zesini gosterdi, diger rivayette ise iki boliik oldu demektedir. ibn Ab
bas'tan Buhari gibi. Tirmizi, ibn Mes'ud'dan : Biz Rasulullah ile bera
ber Mina'da idik, ay iki parc;aya aynld1, bir parc;as1 dagm 6tesinde bir 
parc;as1 da berisinde, Rasulullah bize; §ahid olun, dedi. Enes'ten : Mek
ke'liler Peygamber Sallallahii Aleyhi Vesellem'den bir ayet istediler, 
binaenaleyh Mekke'de (Burada Mekke'de ta'biri Medine'ye hicretten 
evvel Peygamber Mekke'de iken demektir. Binaenaleyh Mina'da olmasma 
mani degildir.) ay iki kerre pan;aland1. Bunun iizerine <<K1yamet yak
la§tl ve ay yanldi.» ayeti nazil oldu. ibn Omer'den : Rasulullah'm dev
rinde ay yanld1, Rasulullah; §ahid olun, buyurdu. Cubeyr ibn Mut'1m' 
den : Peygamberin devrinde ay parc;aland1 hatta iki f1rka oldu, §U da
gm iizerinde ve §U dagm iizerinde, bunun uzerine; Muhammed bizi bii
yiiledi, dediler. Baz1lan da; eger bizi buyUledi ise herkesi de biiyiileye
mez ya, dediler. 

~ifa-i ~erif'te Ebu Huzeyfe rivayetiyle Hazreti Ali'den : Ay yanld1, 
biz Rasulullah ile beraber idik. 

Yine ~ifa'da ve imam Ahmed'in Musned'inde Esved rivayetiyle 

T efsir ; C : XIV ; F : 476 
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ibn Mes'ud'dan : Hatta dag1, aym iki yang1 arasmda gordiim. Mesruk 
rivayetiyle ibn Mes'ud'dan : Kurey§ kafirleri; Ebu Keb§e'nin oglu size 
biiyii yapt1, dediler. i<;Ierinden birisi; eger Muhammed aya biiyii yapt1 
ise biiyiisii biitiin yeryiizii halk1m tutacak degil a, diger beldeden ge
Ienlere sorun bakahm gormii§ler mi? dedi. Gelenler oldu, sordular, oyle 
gordiiklerini soylediler. Semerkandi'nin nakline gore Ebu Cehil; bu bir 
sihirdir, <;evre halkma haber salm, goren olmu§ mu bakahm, dedi. 
<;evre halki .da onu yanlmi§ olarak gordiiklerini haber verdiler, yine de 
«Bu siiregelen bir biiyiidiir.» dediler. 

ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim ve Ebu Nuaym Delail'de Huzeyfe'den: 
Huzeyfe Medyen'de bir hutbesinde demi§tir ki : Uyanm, Allah Teala : 
«Kiyamet yakla§tl ve ay yanldL» buyuruyor. Evet k1yamet cidden yak
la§ti ve Peygamberimizin zamamnda ay hakikaten yanld1. Uyanm 
diinya f1rak i'lan etmektedir, haberiniz olsun ki bugiin meydan, yarm 
kO§U. 

Has1h bu babda hadis, hayli <;oktur. Biitiin bunlar ayetin tefsiri 
hakkmda varid olmu§ rivayetlerdir. Bilhassa ibn Mes'ud'un ve ibn Ab
bas'm ta'birleri vechile aym yanlmas1 mu'cizesi ge<;mi§tir. Nitekim ibn 
Mes'ud'un diger bir ifadesinde be§ §ey ge<;mi§tir. Duhan, Lizam, Bat§e, 
Kamer, Rum. Hz. Enes'in rivayetinde; bir iki kerre, ta'biri vard1r. Alu
si'nin nakline gore Abd ibn Humeyd, Hakim ve ibn Merduyeh ve Bey
haki ibn Mes'ud'dan dahi, Peygamber <;Ikmazdan evvel Mekke'de iken 
ay1 iki kerre iki §akka aynlmi§ olarak gordiim, diye rivayet edilmi§tir. 
Bunun i<;in Hafiz Ebu'l-Fadl el-Iraki, Nazm es-Siyer'de yanlmamn iki 
kerre vukuu iizerinde icma' bulunduguna kail olarak; icma' ile iki 
kerre ay yanld1, demi§tir. Hafiz ibn Racer de bunun hakkmda demi§· 
tir ki : Peygamberin zamanmda yanlmamn birka<; kerre olduguna cez
meden hadis bilginlerinden kimse bilmiyorum. icma' kayd1 iki kerreye 
degil yanlmaya miiteallik olmahdir. iki kerre diyenin muradi da iki 
par<;a demek olsa gerektir. Aliyyiilkari der ki : imam ibn .Ceziyye bir kita
bmda iki kerreden baz1 kerre fiiller, baz1 kerre de aynlar murad olunur, 
ekseriyya fiillerde kullamlmakla beraber; Rasulullah devrinde ay iki 
kerre yanld1, hadisinde oldugu gibi aynlarda dahi kullamhr ki bu ha
diste iki par<;a demektir. Bunu bilmeyenler, par<;alanmayt iki zamanda 
iki def'a olmu§ zanneylemi§ler, halbuki bir kerre olmu§tur, diye zikret
mi§ oldugunu §eyhim Iraki'ye soyledim cevab vermedi, demi§tir. Lakin 
Alusi, ibn Mes'ud rivayetinde iki par<;a, iki kerre denilmi§ olmas1 hase
biyle bunun iki par<;a manasma olmas1 yara§mayacagmi ve binaena
Ieyh ibn M~.s'ud'un kelammda iki kerre gormenin kaydi olmak muva
fik olacagm1, yani iki par<;a olmay1p iki kerre bak1p §iiphesiz olarak 
gordiigiinii soylemi§tir. Bizim ise bunlardan vas1l oldugumuz netice 
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§Udur : Aym yanlmas1 vak'as1 iki degil birdir. Ancak yanlma esnasm
da ay §im§ek ~akar gibi sur'atle iki kerre aynhp kapanmi§tlr. Ve iki ay 
nh§ esnasmda da dag yani Hira dag1 veya Ebu Kubeys dag1 aradan 
goriinmii§tiir. 

Ayet ((Ay yanldl» diye tasrih ettigi, haber de boyle me§hllr oldu
gu halde, bir iki mufessirin buna mecaz bir mana verdigi de soylen
mi§tir. Ebussuud'un nakline gore Osman ibn Ata babasmdan: Kiya
met gunu yanlacak, demi§. Nesefi gibi baz1 tefsirlerde bu, Hasan el-Bas
ri'ye de atfolunmu§tur. Ger~i mazinin mecazen muzari' manasma gel
digi ve tahakkukuna tenbih i~in istikbalin mazi gibi ifade edildigi 
mevkiler Kur'an'da hayli ~oktur. Lakin burada boyle bir te'vilin ma
nasiz olacagl gosterilmi§tir. <;unku onundeki ((gorseler de>> ayeti bunu 
reddeyler. Fahreddin Razi der ki : Miifessirlerin hepsi murad: Ay ya
nldl, onda yanlma vuku'buldu, demek oldugunu soylemi§ler, haberler 
de yanlmanm hudusuna delalet etmekte bulunmu§tur. Sahih'te haber 
me§hllrdur. Sahabe'den bir cemaat rivayet eylemi§ ve demi§lerdir ki: 
Rasulullah'dan bir mu'cize olarak aym yanlmas1 ayeti ayniyle isten
di, o da Rabbma dua etti, bin&.enaleyh §akkeyledi ve ge~ti. Baz1 mufes
sirlerin murad; yanlacak demektir, in§ikak edecektir, demesi uzaktlr ve 
hi~ manas1 yoktur. <;unku onu teslim etmeyip men'eyleyen felsefeci, 
mazide de men'eder mustakbelde de. Tecviz eden i~in ise te'vile hacet 
yoktur. Aym yanlmas1 hadd-i zatmda mumkinlerde!ldir, haber-i sad1k 
ile vul{uu haber verilince inanmamaya sebeb yoktur. Mutevatir olan 
Kur'an onu isbat i~in en kuvvetli deli! iken ba§kaca tevatur aramaya 
da hacet yoktur. Haricdeki muverrihlerin ve muneccimlerin farkma 
varamamasmdan veya bir ay tutulmas1 gibi telakki etmesinden dolayt 
zabt ve kayd etmemi§ olmalan vak'ay1 inkara hak vermeyecegi gibi, 
semavi ecramm y1rtlhp uyu§mas1 mumkun degildir, diyenlerin laklrdl
larmm da ehemmiyeti yoktur, butlam sabittir. Ebu Hayyan der ki: 
«Ay yanldl» kavlinin manas1, k1yamette yanlacakt1r, iddiasmda bu
lunanm sozu hilatma ummetin ~cma1 vard1r ve onu ((~ayet bir ayet go
rurlerse, vazge~erler ve; devam edegelen bir buyudiir, derler.» ayeti red
j eder. <;unku bu kelam ancak istenen ayetin zuhurundan sonra muna-
ib olur. Huzeyfe Medain'deki hutbesinde : Agah olunuz ki k1yamet yak

.a§tl ve Peygamberinizin zamamnda ay ger~ekten yanld1, demi§ken, 
Hasan'm; k1yamet geldigi vakit ikinci nefhadan sonra ay yanlacak, 
~emesine iltifat olunamayacag1 gibi aym yanlmas1; ay dogdugu esna
a karanhgm yanlmasmdan ibarettir mana; durum ortaya ~lktl, de
ektir, ~unku Arab vaz1h olan §eyde ay1 misal olarak verir. Nitekim 

·aranhgm infilakmdan dolay1 sabaha felak ad1 verilir ve infilaka in§ikak 
'bir edilir, diyenin sozune de iltifat olunmaz. Bunlar bozuk kavillerdir. 
er mufessirler zikretmemi§ olsalardl yine hi~ kale almazdun. Ger~ek-
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te imandan ziyade inkara heveskar olanlan memnun edecek gibi gorii
nen bu son te'vil biisbiitiin fasid bir safsatad1r. Zira her lisanda oldu
gu gibi arap~ada da ay ile aydmhgm mesel olmu~ bir miinasebeti bu
lundugu gizli bir §ey degil ve bir §ey iizerine ay dogmak vuzuh ve zu
hurdan mecaz ve kinaye olabilirse de aym yanlmasma, karanhgm ya
nlmasi miilahazas1yla aym dogmas1 manas1 vermek, sonra da bundan 
vuzuh ve zuhur manasma intikal ederek ortahgm aydmland1g1 ve bi
naenaleyh kiyametin yakla§tlgi manasm1 anlamak pek aykm bir dii
§iince olur. Evet sabahleyin karanhgm yanlmasma fecr, felak ve infi
lak denilir, ~iinkii sabah demek o karanllgm yanh§I ve a~Ih§I demek
tir. Fakat ondan dolay1 giine§in dogmasma ((giine§in yanlmasi» denile
meyecegi gibi aym dogmasma da aym yanlmas1 denilemez. Mecazda 
sima §art degildir diye birisinin boyle bir mecaz dii§iinebilecegi farz 
edilirse her halde Kur'an'1 boyle aykm manalardan tenzih etmek la
zim gelir. ihtara hacet yoktur ki; kiyametin yakla§masma yara§an ma
na aym dogmas1 ile ortallgm aydmlanmasi degil, aym · yanlmas1 ve se
mavi cirimlerin dahi yikilabileceginin anla§Ilmasidlr. Ve bu haysiyyet
ledir ki aym yanlmas1 mu'cizesi, k1yametin zamanda yakmhgmdan zi
yade akla yakmhgm1 gostermi§tir. Bu miinasebetle §Unu da soyleyelim: 
Hasan el-Basri ile Ata'ya atfedilen manada bir yanh§ anlayi§ olmu§tur. 
Onlar aym k1yamette yanlacagm1 soylemekle ge~mi§ olan ay yanlmas1 
vak'asm1 inkar edivermi§ gibi farz edilmi§tir. Halbuki hakikat oyle de
gildir. Onlar ayette sarih ve haberde me§hur olan mazideki yanlmaJI 
inkar etmi§ degil, ayetin diger bir delaletini tavzih ve tefsir eylemi§ler, 
vaki' olan aym yanlmas1 mu'cizesinden ileride aym biisbiitiin yanllp 
k1yametin kopacag1 manasm1 anlamak luzumunu ihtar etmi§lerdir. Zi
ra ((Saat yakla§tl ve ay yanldi,» denilince §iiphe yok ki aym yanlmasi
nm k1yamet alametlerinden oldugu anla§Ihyor. Fakat peygamberin za
manmda ·yanlmi§ olmakla oldugu gibi kalacak m1d1r? Yoksa bu yan
ll§mdan ileride saati geldigi zaman «Ay ve giine§ cem'olundu» buyru
gu uyarmca hepsinde fena s1rnmn zuhura gelecegini anlatmak i~in mi 
bu ayet sevk olunmu§tur? i§te Hasan ve Ata << k1yamette yanlacaktlr )) 
demekle bu sevki gostermi§lerdir. Bu mana zannedildigi gibi mazinin 
muzari' manasma hamli tarzmda bir mecaz ile te'vil degil, mazi olan 
yanlmanm miistakbeldeki yanlmaya bir delaleti ve ayru zamanda 
«saat yakla§tl» ciimlesinin bir mazmunudur. Bu §oyle demek oluyor : 
Aym yanlmas1, bir emr-i vaki'dir, mazide vaki' olan bu yanlma, aym 
ve onun gibi semavi ecramm dahi yanhp par~alanabilecegini ve bu su
retle alemdeki her §ey hakkmda Peygamberin ._haber verdigi k1yametin 
akla yakm oldugunu gostermi§tir. Binaenaleyh mii§riklere o saatm ge
li§i ile Peygamberin zaferi de uzak degil, yakla§maktadir. i§te bizim 
anladigimiza gore «ilerde yanlacaktir» denilmesinin manas1 budur. Bu 
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da biittin miifessirlerin anladlgl mananm ozetinden ba§ka bir §ey de
gildir. Yoksa Hasan ile Ata aym yanlmas1 mu'cizesinin vukuundan ha
berdar olmaml§ veya rivayetleri reddetmi§ veya ayetin aki§mdan gaf
let ederek mazi manasml n3fyetmi§ demek i<;in hi<; bir delil yoktur. 
Ancak istikbaldeki yanlmay1 tasrihan soylemi§lerdir. 

Felsefe bak1mmdan mes'elenin miinaka§aSI kelam ilminin mes'e
lesidir. Fahreddin Razi demi§ti ki : Felsefeci maziyi de istikbali de men'
eder. Esas i'tibanyla mu'cizeleri tasavvur edemeyenlere kar§l ilk yapl
lacak i§, Kur'an'm birgok yerlerinde yap1ld1g1 vechile hilkatteki hari
kalara nazar-i dikkati celbetmektir. Bunun igin evvela burada ibn Si
na'mn bazl sozlerini nakledelim : 

ibn Sina i§arat'mm niha:Yetinde «Ayetlerin esran)) narmyla mu' 
cizeler ve keramet gibi harika ve garibliklerden bahseden «onuncu bo
liim)) de insan nefsinin fevkaladelikle alakadar olan baz1 hususiyetle
rine, hey'et ve kuvvetlerine, irfamna ve hakka nisbetine dair i§aretle
rinden sonra §U tenbihleri yapar ve der ki : «Belki sana ariflerden, all
§Ilam degi§tiriyorlar gibi gelen bir tak1m haberler vas1l olur, sen de he
men yalanlamaya kalkl§Irsm. Mesela denilir ki : Bir arif halk i<;in yag
mur duasma g1kt1 da yagmur yagd1, yahud §ifa diledi de §ifa buldular, 
yahud aleyhlerine dua etti de zelzeleye tutulup yere gegtiler, yahud 
diger bir suretle helak edildiler, yahud lehlerine dua etti de iizerlerinden 
vebay1, seli, tUfam bertaraf etti. Yahud baziSma y1rtlc1 hayvanlar 
boyun egdi, yahud baz1smdan ku§ kagmad1 ve daha bunlar gibi ag1k<;a 
imkans1z saytlamayacak §eyler i§ittigin zaman, birdenbire inkara kal
kl§ma da tevakkuf et, acele eyleme. Qiinkii tabiatm esrannda, bu gibi
lerin de sebebleri vard1r. Belki ben, sana baz1lanm hikaye ederim. Ta
biat aleminde gayba dair i§ler ii<; prensibden ne§'et eder : Birisi zikredi
len nefse dair hey'et, ikincisi unsuri cisimlerin havass1 ki m1knatlsm 
kendine hass olan kuvvet ile demiri gekmesi gibi. Ugiinciisii semavi 
kuvvetler ki onlarla yeryiizii cisimlerinin vaz'iyyetlerine gore ozel mi
zaclan arasmda, yahut onlarla yeryiizii nefislerinin vaziyetlerine gore 
bzel mizaclan arasmda bir miinasebet, bir tak1m garib eserlerin meydana 
geli§ini izler. Sihir birinci k1s1m kabilindendir. Belki mu'cizeler ve kera
metler ve neyrencat ikinci k1s1m kabilinden, tlls1mlar iigiincii k1s1m ka
bilindendir. Sakm ukalahgm ve avamdan farkm, miinkirlikle her §ey
den s1ynhp <;Ikmak olmasm, o bir bo§ beyinlilik, hafiflik ve acizdir. Sa
bit olan bir §eyi anlayama_d1gmdan dolay1 tekzib etmekteki h1mbilllk, 
elili olmayan bir §eyi tasdik edivermendeki himbilllktan a§agi degil
·r. Kulagma eri§tirilen haberi.n garabeti seni rahats1z etse bile, onun 
uhal olduguna burhanm olmad1k<;a tavakkuf ipine sanl, dogru olan 
gibileri burhanm bulunmadlk<;a imkan bOlgesine salmaktlr. iyi bil 

·; tabiatta nice acaib ve faaJ (etkin) yiice kuvvetler ile miinfail (edil-
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gen) a§agi kuvvetlerin birle§mesinden nice garaib vard1r. Birader, sa
na hak kaymagmdan yay1k dogdum ve latif kelimeler ic;inde hikmet lok
malanyla ziyafet c;ektim. Sen o gibi cahillerden, mubtezellerden, gor
gusu ve tecrubesi yok, safas1 koku arkasmda dola§mak olan kimseler
den, yahud §U feylesofluk taslayanlarm miilhidlerinden ve sinek gibi 
bula§Ik m1zrmzlarmdan sakm. 

Boyle dua ile zelzele olabilmesini ·ve koleramn kalkabilmesini bile 
tabiat esrarmda imkans1z gormeyen ibn Sina teessuf olunur ki tabii 
ilim narmna nazariyyesinde yanh§ bir fikre sahib olmu§, gok ve gok 
cisimlerinin tabiatmda duzgun harekete bir egimin ba§lang1c1 bulunma
yan ve dokunulmas1 kabil olmayan s1rf ibdai ve gayr-i unsuri cismi, 
basit halinde vaz'ederek miilahaza etmi§ ve tabiatmda duzgun hare
kete ba§langiCl bulunmayan bir cismin ise adetlerin delinmesi ve ahen
gi ozelligi olamayacagm1 izah eyleyerek bu kubra ile o mevzuadan §U 
neticeyi almi§ : Cirmi ve yonleri ta'yin olan ve kendisinde yalmz daire
vi hareket egiliminin ilkesi bulunan gok cisminin adetleri delmesi mum
kiin degildir, yirtllmayi kabul etmez demi§, bunu boyle delili imi§ gibi 
gostermi§tir. Ve bu suretle onun olu§ ve bozulu§a kabiliyetli olmadigi
m, tekvini degil, ibdai bir cevher oldugunu da soylemi§, soma yildizla
rm ta§IYICISI olan feleklerin dl§mda cisimler olduklanm, bununla bera
ber unsurlardan olu§mayan yaratllmi§ cevher cinsinden bulunduklan
m ve c;unku zikri gec;en mevzuaya mebni tekevvun etmemi§ olan cisim
lere, tekevvun etmi§ olan cisimlerin yabanc1 bir §ey gibi sizamayacagi
m ve binaenaleyh duz geni§ ve butun y1ldizlann da basit olmalan lu
zumunu musbet gibi gostermi§ ve renk kabiliyeti goriilebilir olmakla 
beraber dokunulabilir olmad1klanm da ilave eylemi§tir. Has1h gokler 
ve felekler sanki mucerred boyut gibi kopanlmas1 miilahaza edilemeye
cek sade bir uzama suretinde §effaf ve basit, ku§atan bir cirm, ytldizlar
da bir ziya gibi gorunen ve fakat dokunulmas1 ve bolunmesi kabil olma
yan gayr-i unsuri, basit, sonradan varedilmi§ cirimler telakki edilerek 
ya 'heyulalanmn ba§kahgmdan yahud heyula tabiatl umumiyyetle 
ayn§maya kabiliyetli oldugu halde cismi suretlerinin tabiatmdan na§i 
gok ve gok cisimlerinin delinip uyu§masi tabiat bak1mmdan imkans1z 
oldugu felsefece fizik ilminde delillendirilmi§ gibi addolunmakla, za
manlanmn fenni namma bu. felsefe ardmda gidenler aytn tabiatma go
re aynlmasm1 imkans1z zanneylemi§lerdir. 

Lakin hakikatte bu, burhan ile isbat edilmi§ degil, soyledigimiz gi
bi tabiatmda duzgun harekete ilke olabilecek bir meyil bulunmad1gm1 
teslim eden bir mevzuaya istinad ettirilmi§tir ki bu mevzuamn ta'mi
minde eski Batlamyus astronomi nazariyyelerinin te'siri olmu§tur. 
Haydi mucerred boyut gibi hie; ag1rhg1 ve olc;usu olmad1gmdan dolay1 
hareket asla meyli olmayan basit, tek, biti§ik, sade bir imtidad «Eten-
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du» suretinde bir cisim tasavvur olunsun, fakat, her hangi bir cisimde 
dairevi hareketin ilkesi olan meyl kabul edildikten sonra onda dti.zgti.n 
hareketin ilkesi olan meylin imkans1zhgm1 iddia eden bir mevzua bize 
bir tenakuz gibi gelir, c;ti.nkti. dti.zgti.n veya dairevi olmak hareket mef
humunun zatisi degil, arazisidir. Birinin caiz olabildigi bir yerde digeri 
de caiz olabilir. Engel de gerektiren gibi ba§kaca mti.lahaza edilmek la
zim gelir. 

Burada kelamc1lann mti.naka§alarmi uzun uzad1ya anlatacak de
giliz, ancak §Unu da soyleyelim ki : Bu feylesoflarm Yild1zlan, ta§IYICl
lan olan feleklerle beraber hareket ettirebilmek ic;in unsuri olmayan ci
simlerden saymalan da dogru degildir. Onlar da yeryi.izi.i gibi unsuri 
cisimlerden mi.irekkeb ve binaenaleyh olu§ ve bozulu§a kabildirler. Za
mammizm fenni ve felsefi telakkileri de boyledir. Hatta bugi.in kabul 
edilmekte bulunan hazariyata gore di.inya, gi.ine§ten aynlml§ oldugu 
gibi ay da yerden aynlmi§tlr. Buna gore de aym yanlmas1 mazide ol
mu§ bir vak1a olarak dogrudur. Felsefeci isterse ayete bu manay1 vere
bilir. Fakat bu manaYl verirken gerek aym yanlmas1 mu'cizesini ve 
gerek klyamet zuhuriyle ileride aym yanlabilecegini imkans1z sayma
ya hakk1 olmad1gm1 da i'tiraf etmek laz1m gelir. 

Bugi.inki.i fen, ayJ.. esiri bir cisim farz etmedigi . gibi yanlabilmek 
kabiliyetini de inkar etmez. Ancak yanlmas1 i~in tatbiki laz1m gelen 
kuvveti veya kudreti ta'yin edebilmek bir mes'ele te§kil eder. Yoksa ge
rek dahilinden bir infilak ve gerek haricinden bir cereyan, bir dalga, 
bir t;arpl§ma farz1yla par~alanmas1 tasavvur olunabilecegi gibi bir nevi 
elastikiyyet veya s1k1§tlrma farZiyla a~1hp kapanmasm1 tas'avvur etmek 
de mi.imki.indi.ir. Burada bahis mevzuu olan mi.iessir ise Allah Teala'mn 
kudret ve irad<:!sidir. «Allah'm izni olmad1k~a bir peygamberin bir ayet 
getirmesi olur §ey degildir.ll Necm suresinden «0 c;ok kuvvetlinnin og
retmesiyle di.izelmeden sonra <ciki yay kadar veya daha yakm>J delilin
de ayetlerin gori.ilmesi ile tecelli eden ilmi yakmla§ma ve gorme Kamer 
suresinde iradi yakla§ma ile tecelli etmi§ ve Rasulullah'm talebi i.ize
rine aym yanlmasma ilahi iradenin ili§mesi ac;1khk kazanm1~t1r. 

~eyh Muhyiddin Arabi Fiituhatl'nm ii\! yi.iz otuzuncu babmda Hz. 
Muhammediyye'den aym menzilini bilme hakkmda berzahi bir ifade 
ile §oyle der : Allah seni tarafmdan bir ruh ile te'yid buyursun, bil ki : 
Ay, Hilal denilen ile Bedir denilen arasmda nurun ziyade ve noksam 
halinde bir berzahi makamd1r. Gori.ili.ince ay diye sesler yi.ikseldigi ic;in. 
hila! denilmi§tir. Gorenin gozi.inde nurun zatma umumu halinde de 
Bedir denilir. Ay ic;in bu iki hi.iki.im arasmdan ba§ka bir merizil kalma
ffil§tlr. Ancak onunla gozler arasma engel olan gi.ine§ l§llllan altmda 
gozlerin idrakinden gizlenmekte olan Bedir olu§una Mihak denilir. 0 
vakit o gi.ine§e gelen yi.izi.inden tlbk1 bize dogru oldugu zamanki Bedir 
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halindedir. Gi.ine§in zahir olmad1g1 yi.izi.inden de Mihakt1r. Bu i\ki ma
kamm arasmda da bir yi.izi.inden nur zahir oldugu kadar da, diger yi.i
zi.inden eksilir ve bir yi.izi.inden eksildigi kadar da diger yi.izi.inden nur 
ile zahir olur. Bu ise felek'i kavsin egriligindendir. Demek ki o, hem da
ima Bedir, hem daima Mahmuk durur. Bu da Allah Teala'mn arif bil
lah olanlara bildirmeyi irade buyurdugu bir s1r igindir. Onlara bilfiil 
bu meseli ornek vermi§tir ki bundan ibret alarak onun kendisi igin or
nek verildigi §eye intikal etsinler. Yani suret i.izere vi.icudu ve zahir ol
dugu basamaklarm tefs'irine gore ahvalinin degi§mesi nedeniyle on
dan insan-1 Kamil'i tammak ve ma'rifetullah'a ermek gayesine gegsin
ler. Allah Teala «Ay igin de konaklar takd'ir etmi§izdir.n buyurdu, ne 
Bedir, ne de Hilal adm1 soylemedi, gi.inki.i bu iki halde onun bu ikiden 
ba§ka menzili yoktur. «Menzillern konaklar ta'biri ancak ay hakkmda 
dogru olur. UzaYJp k1salma dereceleri aymd1r. Hazreti gaybe duhulde 
ve Hazreti §ehadete ~lki§ta ziyade ve noksam almak onundur. Sonra 
Allah Teala onu insan-1 Kamil'in suret-i ilahiyye ile zuhuru i~in yanl
ma ile tavs'if etti. (Qi.inki.i aym yanlmas1 Peygamberin Allah tarafmdan 

· risaletinin s1dk ile zuhuru i~in bir delil, bir ayettir.) Ve onun zuhuru 
o suretin yanll§l oldu, onun i~in o suretin zuhuru aym iki par~a olarak 
yanlmasmm zuhuru gibi iki emr i.izerinedir. Sahabe'den haberde varid 
oldu ki; Rasulullah'm ahdi i.izerine ay yanld1. Arabdan bir taife onun 
dogruluguna kendileri i~in bir ayet olmas1m istemi§lerdi. Onun i.izerine 
yanld1 da Rasulullah (s.a.) haz1r bulunanlara; §ahid olun, dedi. Allah 
Teala da <<K1yamet yakla§tl ve ay yanld1.)) buyurdu. Fakat sual, vaki' 
olan yanlmay1 m1 murad etti? Kestirilemiyor. Maamaf'ih ayetten zahir 
olan odur. <;i.inki.i yanlmay1 §U kavli ile ta'k'ib buyurmu§tur. «Her ne ka
dar bir ayet gorecek olurlarsa doner ve; si.iregelen bir sihirdir, derler.>> 
Filvaki' onu gordi.ikleri vakit onlar oyle dediler. Ve onun i~in Rasulul
lah (s.a.) haz1r bulunanlara, §ahid olun, dedi, gi.inki.i onlann vukuunu 
istedikleri vukua geldi. Bununla beraber onlarca olan ancak zahir olan
dir, o vaki' ger~ek §ekilde mi, yoksa bakamn bakl§mda m1? Bu laz1m 
olme.z. <;i.inki.i o ihtimal ancak onun ger~ek halde gozlere zahir olan 
gibi oldugunu haber verdigi zaman haber verenin sozi.i ile kalkmi§ ola
caktlr. Halbuki haber verenin sozi.i, tartl§ma konusu olan o (yani sihir 
diyenlerin nokta-i nazarlan bu, zahir'i bir gosteri§ten ilerisine inanml
yorlar) ve istedikleri vaki' oldugu zaman kendilerinden zuhura gelen 
i'tirazm kendilerinden zuhura gelmemesini suallerinde §art da . ko§ma
ffil§lardl. Binaenaleyh Peygambere (s.a .) sual vaki' olandan ziyadesi de 
laz1m gelmez (yani mu'cizeyi gosterdikten sonra ilca'i bir surette inan
dirmak Peygamberin vaz'ifesi degildir. Hatta suallerinde §art etselerdi 
yine lazlm gelmezdi, gtinkti ilca'i ayet peygamberligin geli§ hikmetine 
aykmd1r. Yoksa baz1 rivayetlerde varid oldugu vechile ay yanld1g1 tak-
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dirde iman edeceklerini vaadetmekle i'tiraz etmemeyi taahhiid de et
mi§lerdi, fakat hislerine, gorii§lerine inanmad1lar afaktan habere ha
vale ettiler) sanra afaktan insanlar geldi, a gece aym yanlmasml haber 
veriyarlardi, anun ic;in de Allah Teala : «Siiregelen biiyii» dediklerini 
hikaye buyurdu, sanra da Allah : «Her i§, kararla§tlnlmi§tlr.» buyur
du, a emir aldugu gibi aldu. Has1ll: Ay mertebe bak1mmdan berzahi 
almasayd1 ne hilalligi, ne bedirligi, ne de yak edilip durdurulmay1 ka
bul etmezdi. Demek ki «Siiregelen biiyii» dahi «Her i§ kararla§tlnlmi§
tlr.» hiikmiine dahildir. i§te bu, gerc;ek bir tartl§ma ve ilmin kendisin
de bir bilgisizliktir. «i§te anlann ilimde ula§tlklan derece.» buyurulan
dlr ki bir ilim alarak tesbit eylemi§tir. ~eyhin bu sozlerinden, baz1lan 
yanll§ bir fikre sahib almu§, aym yanlmas1 mu'cizesi hakkmda; aym 
gerc;ek durumda yanlmi§ almas1 laz1m almay1p bakanlarm gozlerine 
oyle gosterilmi§ almas1 kafi aldugunu soylemi§lerdir. Halbuki boyle de
mek ~eyhi sihirdir, diyenlerin .sozlerine i§tirak etmi§ farzetmektir. Bu 
ise ~eyhin derinligine yaki§maz. Zamamm1zda bas1lan en giizel eser
lerden «Maddiyyun Mezhebinin izmihlali» isimli kitabmda bay ismail 
Fermi, mu'cizelere dair yazd1g1 yararll ma'lumat s1rasmda ~eyhin bu 
sozlerine temas ederek §oyle bir miitalaada bulunmu§tur : 

«~eyh-i Ekber; aym yanlmasm1, bakanm baki§mda almas1 ihti
malinin artadan kalkmadigmi beyan ediyar. ~u halde ana gore bu mu'
cizenin halkm baki§larmda vuku'bulmu§ olmas1 da ihtimal dahilinde
dir. Vakm buna kar§I a halde mii§riklerin ona sihir. demekte hakh al
malan laz1m gelir denilerek i'tiraz edilebilirse de bu i'tiraza cevab ver
mek miimkiindiir. Denilebilir ki, aym yanlmasmm yalmz halkm baki§
lannda vukuu anun bir hakiki mu'cize almasma mani degildir. Qiinkii 
buna benzeyen bir sihrin vukuu ne goriilmii§, ne de i§itilmi§tir. Sahirle
rin baZI hayalat gosterdikleri mervi ise de, bu hayalatl oyle gok cisim
lerine kadar te§mil eden ve bilfiil mevcud ay1 bulundugu halin di§mda 
gosteren bir sihirbaz1 kimse i§i tmemi§tir ... >> 

Boyle bir cevab hie; de dogru almaz. i'tiraf etmek laz1m gelir ki; 
gerek kavilde, gerekse fiilde almami§ bir §eyi almu§ gibi gostermek bii
yiik bir hiiner addedilirse de vakm mutab1k almayan bir yalan, bir alda
tl§ mahiyetinden <;Ikmi§ almaz. Niibiivvet makammm kudsi giicii oyle 
§aibelerden tenzih edilmek icabeder. Sihir diyenlerin muradi da onu 
vaki'de almaYip, sade gozlere bir gosteri§ten ibaret oldugunu iddia et
mekten ba§ka bir §ey degildir. ~eyhin anlatt1g1 da budur. 0, kelammm 
biitiin cereyanmda aym yanlmasm1 bir vaina alarak anlatmi§tlr. Bu
nunla beraber anlarca olan ancak zahir oland1r. 0 vaki', gerc;ek du
rumda m1, yaksa bakanm baki§mda m1, bu ihtimal ancak haber vere
nin soziiyle artadan kalkacaktlr. Haber verenin sozii ise tarti§ma kanu
sudur, soziinden murad1 da sihir diyenlerin nakta-i nazarlarmdaki ber-
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zahiyyeti anlatmaktlr. Zamirler onlara raci' ve ihtimal onlarm kendi 
hislerindeki §Upheleri haberde tart1§anlar onlard1r. «i§te onlarm ilim
de ula§tlklan derecen kavli de onlar hakkmdad1r. Onun i~in f?eyh o soz
ler arkasmdan §U ihtan yapar : Yine bil ki; nazar ve i'tibar, esrar ve 
envardan zahir olan bilgilerdendir. Nur da goz ve gorme ic,;indir. Onun 
ic,;in Allah Teala bu makam1 zikrettigind-= ((Oyleyse ibret alm ey basiret 
sahiplerin buyurdu. Yani gozun nuru ile idrak ettigi gortilenler ve ah
kammdan size verdigini, basiret gozleriyle idrak edeceginiz §tihud veya 
fikre ge~iniz ki bu en tam ve en kuvvetli gorti§tUr. Fikir, o yuce merte
beden a§ag1 olan daha a§ag1daki bir §tihuddur. ikisi de a~1k olandan 
gizlenip sakh olana gec,;er. Bunlar ((Takva sahibi olan bir kavim i~in 

ayetlen1 oldugu gibi, hem de ((Tefekkur eden bir kavim i~in ayetler» 
dir. Muttakiye Allah ogretir, onun ic,;in onun ilmine §ek ve §Uphe gir
mez. Mutefekkir ise mah!Ukun kuvvetine bakar, onun i~in gah isabet 
eder, gah hata eder. isabet ettigi takdirde de yollar muhtelif oldugu 
ic;in o isabeti ifade eden kuvvet ile kendisine §tiphe girmesi de kabil 
olur. Has1ll muttaki basiret sahibidir. Mutefekkir basar ile basiret ara
smdad1r. Basar ile kalmaz, halis basirete de varamaz. Amlan Fenni 
Bey (ismail Fenni Ertugrul) de kelammm sonunda hiss-i takvas1yla 
basiretine sahip olarak §U saglam hakikatlan ihtar eder: Muhyiddin 
Arabi (Kuddise Sirruh) hem bilginlerin buyuklerinden ve §eyhlerden, 
hem de mufessirlerden oldugundan kendisinin aym yanlmas1 mu'cize
sinin nazarlarda vukuunu muhtemil addetm-=sinde §ekk erbab1 tefek
kur tarzlanna muvat1k bir izah §ekli bulabilirler. Lakin hamdolsun biz 
onlardan degiliz. Cenab-1 Allah'm her §eye kadir olduguna ve tabiat ka
nunlarmm, O'nun «oln emrinin gereklerinden ba§ka bir §ey olmad1gma 
ve Kur'an-1 Azim'in saf gerc;ek olduguna imamm1z vard1r. Mademki 
Kur'an'da a.Ay yanld1n buyrulmu§tur. Ve bilginlerin hepsi, miifessirin-i 
Kiram bu yanlmanm k1yamet gununde vuku'bulacag1 hakkmda Os
man ibn Ata'mn pederinden ettigi, zikri ge~en rivayet ashab-1 Kiram'm 
rivayetleriyle ve bundan ba§ka ((Bir ayet gorecek olurlarsa doner ve; 
suregelen bir buyu, derler. n kavl-i Celil'inin a~1k delaleti ile reddederek 
peygamberin devrinde aym yanlmasmm mu'cize olarak vukuunu icma' 
ile kabul eylemi§lerdir. Biz artlk bunun gerc;ek durumda vukuunu ka
bul ve tasdik hususunda asla tereddut etmeyiz ve; bunun keyfiyyetini 
ancak Allah Teala ve Rasulu bilir, deriz. Boyle bir hactisenin her yerde 
goriilmesi laz1m gelecegi yolunda idrak edilmek istenen i'tiraz dahi biz
ce tereddut ve §tipheyi mucib olamaz. Zira aym yanlmasm1 etratta bu
lunanlar dahi gormti§ler ve gorduk,lerine §ehadet etmi§lerdir. Gerc;i 
ufuklarm farkll olu§u ve aym bulut ile orttilu olmas1, gece vakti insan
larm c,;ogunun meskenleri dahilinde'' bulunmalan ve herkesin gokyuzu
nii terassud ile me§gUl olmamas1 gibi sebeplerden dolayr bunu tabil ola-
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rak butun alem gbremezse de elbette sair mahallerde dahi gbrenler ol
ffiU§tUr. Lakin o cehalet dbneminde hakim alan cehalete mebni bu ha
disenin buyiicu ve cinlerin fiillerine atfedilerek gayr-i mazbut kalml§ 
olmas1 ihtimal dahilindedir. Mu'cizeleri tabiat kanunlanyla uyu§tur
maya <;ah§mak bunlan harikahktan <;Ikanp basit i§ler s1rasma sokma
ya kalkl§mak demektir. Halbuki ak1l, bu gibi tabiatustu hallerin rna-

. hiyetlerini idrakten acizdir ve onu salahiyyet dairesinin haricinde kul
lanmak pek vahim hatalara sebebiyet verir. ~erh el-Mevaklf'ta Seyyid 
~erif, aym yanlmas1 mu'cizesinin mutevatir oldugunu sbylemi§tir. ibn 
Hacib'in Muhtasar §erhinde Subki de bunu ihtiyar ederek der ki : Dog
rusu aym yanlmas1 mutevatirdir. Kur'an'da a<;Ik<;a belirtilmi§tir. Bu
hari ve Miislim ile diger kitablarda muhtelif yollarla rivayet edilmi§
tir. 6yle ki tevattirunde §U.phe edilmeyecek haysiyyettedir .. . Tevaturu, 
Kur'an'da a<;1k<;a «Ay yanld1n buyrulmas1 sebebiyledir. Hadisler bu
nun tefsirine mutealhk olmak itibanyla hepsine gore ma'nevi tevattir 
denilebilecek kadar me§hurdur. Bununla beraber Kur'an'da bzet ola
rak belirtilmi§ ise de tefsir nokta-i nazarmdan tevaturunde sbz edilmi§ 
bulundugu i<;in te'vil edecek ve teferruatlm inkar edecek kimse tekfir 
edilmez. <;unku dinden <;lkarmak pek buyuk bir i§ oldugu i<;in ihtiyat 
edilmek Utzlm gelir. (Elmahh, Hak Dini Kur'an Dili, VI, 4621-4637) . 

----------000-----------
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6 ~ Oyleyse yuz qevir onlardan. 0 qagiranin gorul
memi!? ve tan1nman111? bir !?eye <;ag1rd1g1 gun. 

7 - Gozleri hor ve hakir olarak, yayg1n qekirgeler gi
bi ka.birlerinden <;1karla.r. 

8 - 0 qag1rana ko!?arak, ka.firler: Bu, zorlu bir gun
dur, derler. 

Allah Teala buyurur ki : Ey Muhammed, bir ayet gbrdukleri za
man yuz <;eviren ve; suregelen bir buyudur, diyen §U kimselerden yuz 
~evir, onlan gbzetle. ((0 <;ag1ranm gbrulmemi§ ve tamnmami§ (son 
derece mudhi§ ve bilinmeyen) bir §eye <;aglrdlgl gun.n 0, i<;indeki bela, 
sarsmti ve korkulanyla hesab yeridir. ((Gbzleri hor ve hakir olarak (da-
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vetgiye uyarak hesab yerine siir'atle gitmelerinde ve yaYJ.lmalarmda. 
onlar ufka) yay1lm1§ gekirgeler gibi kabirlerinden g1karlar. 0 gag1rana 
ko§arak, (gagnsma muhalefet etmeyip gecikmeyerek) kafirler: «Bu, 
zorlu bir giindiir, derler .>> Suratlan astlrd1kga astlracak korkulan §id
detli bir giindiir. ((i§te o giin, inkarc1lara kolay olmayan zorlu bir giin
diir . (Miiddessir, 9-10) . 
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®1:~~~?::~ 
9 - Onlar.dan once Nuh kavmi de yalanlam1~. kulu· 

muzu tekzib ederek; delidir, demi$ler ve yolunu kesmi~

lerdi. 
10 - 0 da Rabb1na yalvarmu~: Ben yenildim, bana 

yard1m et, demi$ti. 
11 - Bunun uzerine Biz de gok kap1lann1 bo$anan su-

larla a<;ml$tlk. 
12 - Y eryuzunde kaynaklar fl$klrttlk da su takdir 

edilen bir ol<;uye gore birle$i verdi. 
13 -:- Onu tahtadan yapllffil$, m1hla <;ak1lm1$a bindir

dik. 
14 - Kufredilmi$ olana mukafat olmak uzere Bizim 

gozetimimizle yuzuyordu. 
15 ~ An:dolsun ki Biz, onu bir ayet olarak b1raktl~. 

Duf?unup ibret alan var m1? 
16 - Benim azab1m ve tehdidim nas1lm1~? 
17 - Andolsun ki Biz, Kur'an'1- dti$U.nmek i<;in kolay

la~tlrdlk. Duf?unup ogut alan var m1? 
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Kur'an ve Dii§iinmek 

Allah Teala buyurur ki : Ey Muhammed, senin kavminden once 
Nuh kavmi de Hz. Nuh'u yalanlami§, onu ac;1k<;a yalanlayarak delilikle 
itham etmi§; o bir delidir, serseme donmii§ §a§km bir delidir, demi§ler 
ve yolunu kesmi§ler, onu yaptlgmdan men'etmeye, engellemeye c;ah§lp 
§oyle tehdid etmi§lerdi : <<Ey Nuh, eger son vermezsen sen muhakkak 
ta§lananlardan olursun.)) (~uara, 116) . Ayet-i kerime'deki ( .r:-~ jl ) 
fiilinin ; onu yaptlgmdan ahkoymaya, men'etmeye <;ah§mi§lar ve 

. tehdid etmi§lerdi, §eklindeki a<;Iklamasl ibn Zeyd'e aittir ve giizel bir 
a<;1klamad1r. <<0 da Rabbma yalvarmi§ : (Bunlara mukavemet edeme
yecek derecede zay1f1m) ben yenildim, bana (dinine) yard1m et, de
mi§ti.» Allah Teala da §Oyle buyurur : ((Bunun iizerine Biz de gok ka
pilanm bo§anan (bol) sularla ac;m1§tlk. Yeryiiziinde kaynaklar fi§kirttlk 
da (Yeryiiziiniin her k6§esinden kaynaklar fi§kirdL Ate§ yak1lan yer
ler oldugu halde fmnlardan bile pmarlar kaynadL Gok ve yeryiizii
niin) su(lan) takdir edilen bir olc;iiye gore (takdir olunmu§ bir i§ i<;in) 
birle§iverdi.l) 

ibn Abbas'tan rivayetle ibn Ciireyc ((Bunun iizerine Biz de g6k 
kapllanm bo§anan (bol bol) sularla a<;ffil§tlk .)) ayet-i kerime'si hak
kmda §Oyle der : Ne gokyiizii ne de bulutlar o giinden once ve sonra 
oyle bir yagmur yagdirmami§tlr. 0 giin herhangi bir bulut olmaks1zm 
gok kap1Ian bo§anan sularla a<;Ilffil§ ve iki su (gokyiiziinden bo§anan 
su ile yeryiiziinden fi§kiran sular) takdir olunmu§ bir i§ ic;in birle§iver
mi§ti. ibn Ebu Hatim'in rivayetine gore ibn el-Keva Hz. Ali'ye 
( · o..r.JI ) kelimesini sormw~ da, o, bu kelimeyi, gok kap1lan ile 
a<;1¥lam1§. I§te g6k bo§anan sulafla oradan a<;1lm1§. 

ibn Abbas, Said ibn Ciibeyr, Kurazi, Katade ve ibn Zeyd, ((Onu 
tahtadan yapllffil§, ffilhla <;akilmi§a bindirdik.n ayet-i kerime'sindeki 
( f ... ...UI ) kelimesini ; c;ivilerle ac;1klar. ibn Cerir de bu a<;1klamay1 
tercih etmi§tir. ( ... ) Miicahid bu kelimeyi; geminin omurgas1 ile, ikri
me ve Hasan el-Basri de, geminin dalgalan yaran gogsii ile a<;lklami§
Iardu. Dahhak bu kelimeyi, geminin iki ucu ve govdesi ile ac;1klar. ibn 
Abbas'tan rivayetle Avfi de onun, geminin gogiis k1sm1 oldugunu be
lirtir. 

<<Kiifredilmi§ (yalanlanmi§) olan (Hz. Nuh (a.s.)a miikafat (yar
dlm ve onlarm Allah'1 inkarlarmm bir cezas1) olmak iizere (Bizim em
rimizle) Bizim gozetimimizle (ve korumam1z altmda) yiiziiyordu.n 

<<Andolsun ki Biz, onu bir ayet olarak b1raktlk.n ayetinde Katade 
der ki : Allah Teala Hz. Nuh'un gemisini b1rakm1§tlr. Hatta bu iimmet
ten ilk gelenler 0 gemiye yeti§ffii§lerdir, der. Ayetin zahirinden anla§I
lan ise burada kasdedilen, gemilerin cinsidir . Nitekim ba§ka ayet-i ke-
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rime'lerde : uSoylanm dolu gemiyle ta§lffil§ olmannz da onlar ic:;in bir 
ayettir. Ve kendilerine bunun gibi nice binecek §eyler yapmam1z da.>> 
(Yasin, 41-42) . uSu ta§tlgl zaman, size bir ibret olmak iizere, anlaYl§h 
kulaklar anlasm diye siiziilen gemide, sizi Biz ta§lffil§lZdlr.» (Hakka, 
11-12) buyurulurken burada da Allah Teala §Oyle buyurur : uDii§iiniip 
ogiit alan var m1?)) 

«Benim azab1m ve tehdidim nas1lm1§?ll Beni inkar eden, elc:;ileri
mi yalanlayan, Benim uyancllanmm getirmi§ olduklarmdan ogiit al
mayanlara azab1m nas1lm1§? Elc:;ilerime nas1l yard1m ettim, onlarm oc
lerini nas1l ald1m? 

«Andolsun ki Biz, Kur'an'1 dii§iinmek ic:;in kolayla§tlrdlk.» Onun 
telaffuzunu ve insanlar ogiit alsmlar diye dileyenler ic:;in anlamm1 ko
layla§tlrdlk. Allah Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde de §Oyle buyurur : 
<<Ayetlerini dii§iinsiinler ve ak1l sahibi olanlar ogiit alsmlar diye, sana 
miibarek bir kitab indirdik.» (Sad, 29), (( i§te Biz, bunu (Kur'an'l) miit
takilere miijdeleyesin ve inadc:;1 bir kavmi uyarasm diye seni dilinle in
direrek kolayla§tlrdlk.» (Meryem, 97) . Miicahid, uAndolsun ki Biz, 
Kur'an'l, dii§iinmek ic:;in kolayla§tlrdlk.» ayetini : Onun okunU§Unu ko
layla§tlrdlk, §eklinde; Siiddi ise : Okunu§unu dillere kolayla§tlrdlk, 
§eklinde ac:;1klarlar. ibn Abbas'tan rivayetle Dahhak der ki : ~ayet Al
lah Teala Kur'an'1 ademogullarmm diline kolayla§tlrmaml§ olsayd1, 
yaratlklardan hie:; kimse Allah'm kelamm1 telaffuz edemezdi. Ben de 
derim ki : Hz. Peygamberden rivayet ~dilen ve daha once gec:;en : ~iip
hesiz bu Kur'an yedi harf iizere nazii olmu§tur, hadisi de Kur'an tila
vetinin insanlara Allah tarafmdan kolayla§tmlmasl ciimlesindendir. 
Biz bu hadisi kanallan ve laflzlan ile burada tekrarma gerek blrak
mayacak §ekilde daha once vermi§tik. Hamd ve minnet Allah'ad1r. 

u (Allah'm, ezberlenmesini ve anlannm kolayla§tlrml§ oldugu §U 
Kur'an iizerinde) dii§iiniip ogiit alan var ml? JJ Muhammed ibn Ka'b 
el-Kurazi burada : Dii§iiniip de giinahlardan vazgec:;en ve on~an terke
den yok mudur? der. ibn Ebu Hatim'in, babas1 kanahyla ... Matar el
Varrak'dan rivayetine gore ; o, «Dii§iiniip ogiit alan var m1?)) ayetini 
§Oyle anhyor : Bir ilim taleb eden yok mudur ki ona yard1m olunsun? 
Buhari bu haberi Cezm sigas1 ile ve muallak olarak Matar el-Varrak'
dan rivayet etmi§tir. Hadisi ibn Cerir de rivayet ediyor. Bu a<:;lklama
mn bir benzeri Katade'den de rivayet edilmi§tir. 
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18 - Ad kavmi de tekzib etti. Benim azablm ve tehdi
dim nas1lm1~? 

19 - Nitekim ugursuz gunde uzerlerine ~iddetli bir 
ruzgan devamh olarak gonderdik. 

20 - insanlan, sbkulmu~ hurma kutukleri gibi kopa
np yere seriyordu. 

21 - i~te Benim azab1m ve tehdidlerim nas1lm1~? 
22 - Andolsun ki Biz, Kur'an '1, du~unmek ic;in kolay

la~tirdik. Du~unup ogut alan var m1? 

Kur'an ve ibret 

Allah Teahl burada Hz. Hud'un kavmi olan Ad'dan haber veriyor . 
Onlar da Nuh kavminin yaptlg1 gibi rasullerini yalanlann§lar ve Allah 
Teala da onlarm uzerlerine kendileri ic;in ugursuz olan gunde uzerle
rine dondurucu, c;ok soguk bir ruzgan, ugursuzlugu ve surekli helaki 
gondermi§ti. 0 oyle bir gun idi ki, dunya ve ahiret azablan 0 gunde 
birle§mi§ti. 

(( insanlan, sbkulmli§ hurma kutUkleri gibi kopanp yere seriyor
du.» Onlardan birisine rastlayan ruzgar gozlerden kaybolacak derece
de yukanlara kaldmyor, sonra tepesi ustUne yere c;arp1yor ve ba§ml 
paramparc;a ederek ba§SIZ bir cesed halinde b1rak1yordu. Bu sebepledir 
ki §6yle buyrulur : C< SbkUlmli§ hurma kutUkleri gibi kopanp yere seri
yordu. i§te Benim azab1m ve tehdidlerim nasiliDI§? Andolsun ki Biz, 
Kur'an'1 dli§linmek ic;in kolayla§tlrdik. Dli§linup ogut alan var m1? )) 
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23 - Semud kavmi de uyanlan yalanlad1. 
24 - Dediler ki : i<;imizden bir insana m1 uyacag1z? 

0 zaman biz, sap1khk ve delilik etmi~ oluruz. 
25 - Zikir aram1zdan ona m1 verilmi~? Hay1r o, pek 

yalanc1 ve ~1mang1n biridir. 
26 - Yann kimin pek yalanc1, ~1mang1n biri oldugu

nu bileceklerdir. 
27 - Ger~ekten onlan imtihan etmek i~in di~i deveyi 

gonderen Biziz. Onlan gozetle ve sabret. 
28 - Onlara, suyun aralannda taksim olundugunu da 

haber ver. Her biri su nobetinde haz1r bulunsun. 
29 - Ark-ada1?lann1 ~agirdilar , o da sanlarak onu 

kesti. 
30 - i1?te, Benim azab1m ve tehdidlerim nas1lm11?? 
31 - Nitekim uzerlerine bir tek ~1ghk gonderdik de 

ag1lcllann kulland1g1 kurumu~ ot gibi oldular. 
32 - Andolsun ki Biz, Kur'an'1 dli!?linmek i~in kolay

la!?tirdlk. Dli1?linup ogut alan var m1? 

Kur'an ve Ogiit 

Burada Semud kavminin, rasulleri Hz. Salih (a.s.)i yalanlad1klan 
haber veriliyor. «Dediler ki : i <; imizden bir insana m1 uyacag1z? 0 za
man biz, sap1kllk ve delilik etmi§ oluruz.n ~oyle diyorlardi : ~~yet ida
reyi ve riyaseti i<;imizden birine teslim edecek olursak hi<; §iiphesiz biz, 
kaybetmi§ ve hiisrana ugrami§ oluruz. Sonra kendilerine degil de sa
dece Hz. Salih'e vahiy indirilmesine §a§tllar, onu yalanc1hkla itham et
tiler ve : <<Hayir o, pek yalanc1 ve §Imangm biridir, dediler.» Allah Tea
la : «Yarm; kimin pek yalanc1, §Imangm biri oldugunu bileceklerdir.» 
buyurur ki, bu onlar i<;in §iddetli bir tehdid ve kuvvetli bir vaiddir . 
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«Gerc;ekten onlan imtihan etm':!k ic;in di~i deveyi gonderen Biziz.» Hz. 
SjUih'in onlara getirmi~ olduklarmda dogruluguna Allah tarafmdan bir 
huccet olmasi ic;in tam onlarm istedikleri gibi sert ve dumduz bir ka
yadan Allah Teala on ayhk gebe, buyuk bir deve <;1karm1~ti. Allah Tea
la kulu ve elc;isi Salih'e emrederek ~oyle buyurur : uOnlan (i~lerinin 

sonunu) gozetle ve sabret.)) Hie; ~uphesiz dunyada ve ahirette guzel 
ak1bet ve yard1m senindir. «Onlara, suyun aralarmda taksim olundu.
gunu (suyun bir gun onlara bir gun deveye oldugunu) da haber ver.)) 
uDedi ki : i~te ~u devedir. Su ic;me hakk1; belirli bir gun onun ve belirli 
bir gun sizindir.)) (~uara, 155). «Her biri su nobetinde haz1r bulunsun.)) 
Mucahid der ki : Deve suyun ba~mdan aynld1gmda onlar su ba~1na gi
decekler, deve suyun ba~ma geldiginde ise sutle yetineceklerdi. Daha 
sonra Allah Teala : «Arkada~lanm c;agirdilar, o da sanlarak onu kesti.>> 
buyurur ki mufessirler §oyle diyor : 0; deveyi bogazlayand1r. Ad1 Ku
dad ibn Salih olup kavminin en azgm1 idi. Nitekim ba~ka bir ayet-i ke
rime'de : «En azgm1 ileri atilmca ... ll (~ems, 12) buyrulur ki; o, ileri 
atilm1~ ve deveyi bogazlami~ti. <<i~te Benim azab1m ve tehdidlerim na
silmi~?)) Onlan cezaland1rd1m. Beni inkar etmeleri ve rasuliimu yalan
lamalan sebebiyle onlara olan azab1m nas1lmi~? «Nitekim uzerlerine 
bir tek <;Ighk gonderdik de agilcilarm kulland1g1 kurumu~ ot gibi oldu
lar.)) Sonunculanna vanncaya kadar yok oldular, onlardan hie; bir ka
lmti kalmadi, ekin ve bitkilerin kurularmm sonup yok olup gittigi gibi 
sonduler. Mi.ifessirlerden birc;ogu ayeti boyle a<;Ikhyor. Suddi, ayetteki 
( }i:>JI ) kelimesini ~oyle a<;Iklar : 0, kuruyup yanan, ruzgann sa
vurdugu c;oldeki otlard1r. ibn Zeyd der ki : Araplar develeri ve koyun
lan ic;in kuru dikenlerden ag1l yapar.lardl. i~te «Agilcilarm kulland1g1 
kururrm~ ot gibi oldular.» ayetinde kasdedilen budur. Said ibn Cubeyr 
ise, «Ag1lc1lann kulland1g1 kurumu§ ot gibi oldular.» ayetindeki 
( }i:>JI r ) kelimelerini; duvardan dokiilen toprak ile a<;Iklar. 
Bu, garib b1r ac;1klama olup birincisi daha kuvvetlidir. En dogrusunu 
Allah bilir. 

Tefslr; C : XIV~ F : 477 
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33 - Lut kavrni de uyanlan yalanlad1. 
: 34 - Biz de iizerlerine t~ yagd1ran bir riizgar yolla

dlk. Ancak Lut'un ailesi miistesna. Onlan seher vakti kur
·tardlk. 

35 - Katimizdan bir nimet olarak. if?te Biz, f?iikredeni 
boyle miikafatland1nnz. 

36 - Andolsun ki onlara, azab ile yakalayacagrmiZl 
da haber vermif?ti. Ama onlar bu uyanlan km,?ku ile karf?I
layarak yalanladllar. 

37 - Andolsun ki onlar, miisafirlerine kotiiliik yap
may! kasdetrnif?lerdi. Biz de gozlerini kor ettik. Azab1m1 ve 
tehdidimi tad1n. 

38 - Andolsun ki bir sabah erken, onii ahnmaz bir 
aza b geldi b8,f?lanna. 

39 - Tad1n, i~e azab1m1 ve tehdidlerimi. 
40 - Andolsun ki Biz, Kur'an'1 diif?iinmek i<;in kolay

la~tirdik. Dii~iiniip ibret alan var m1? 

Dii~iiniip ibret Alan Var m1? 

Allah Teala burada Lut kavminden bahsediyor. Onlann peygam
berlerini nas1l yalanlad1klarm1 onlara kar§l <;1k1p diinyada onlardan 
once hie; kimsenin yapmaml§ oldugu bir hayas1zhk olan erkeklerle cin
si temas kurma hayas1zhgm1 nas1l i§lediklerini haber veriyor. Bu se
bebledir ki Allah Teala onlan hic;bir iimmeti helak etmedigi bir helak 
ile yok etmi§tir. Allah Teala Cibril (a.s.)e emretti de onlarm §ehirlerini 
yliklenip gokyiiziine kald1rd1, sonra ters c;evirip yere dogru b1rak1verdi. 
Ve ardmdan balc;Iktan pi§irilmi§ ve dizilmi§ ta§lar yagd1rd1. Bu sebep
ledir ki burada §oyle buyurur : <<Biz de iizerlerine ta§ yagd1ran bir riiz
gar yollad1k. Ancak Lut'un ailesi miistesna. Onlan seher vakti kurtar
dlk.» buyurmaktadir. Hz. Lut'un ailesi gecenin sonuna dogru <;Ikffil§
lar ve kavimlerinin ba§ma gelenlerden kurtulmu§lardlr. Hz. Lut'a kav
minden hie; kimse, bir tek ki§i bile iman etmemi§ti. Hatta kans1 bile 
ona iman etmemi§ ve kavminin ba§ma gelen helak onun da ba§ma gel-
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mi~tir. Allah'm peygamberi Lut ve k1zlan aralarmdan sag salim ~lk
nn~lar ve onlara bir kotiiluk dokunmam1~t1r. Bu sebeple Allah Teala 
~oyle buyurur : ((i~te Biz, ~ukredeni boyle mukatatlandmnz. Andolsun 
ki onlara, azab ile yakalayacaglmlZl da haber vermi§ti.» Ba§larma azab 
gelmezden once Hz. Lut onlan, Allah'm baskm1 ve azab1 ile uyarm1~, 
fakat onlar buna iltifat etmemi~, kulak asmaml§ aksine §iiphe etmi~
lerdir. ccAndolsun ki onlar, musafirlerine kotiiluk yapmayt kasdetmi§
lerdi.'' Bu; Cibril, Mikail ve isratil'in guzel yuzlii, tiiyleri bitmemi~ 
gen<;:ler §eklinde Hz. Lut'un yamna geldikleri gece olmu~tur. Bu; Allah 
Teala'mn onlan bir imtiham idi. Hz. Lut onlan musafir etti. Kotu ve 
ihtiyar kans1 da kavmine haber gondererek onlara Hz. Lut'un musafir
leri oldugunu bildirdi. Her taraftan ko§arak geldiler. Hz. Lut ise iizer
lerine kap1y1 kapad1. Kap1y1 k1rmak i<;:in ugra§maya ba§lad1lar. Bu yat
Sl vakti olmu§tU. Hz. Lut, musafirlerini onlara kar§l korumaya ~ah§l
yor ve kavminin kadmlanm kasdederek: ((Alacaksamz i§te bunlar, be
nim k1zlanm.>> (Hicr, 71) diyordu. ccDediler ki: Senin klzlannla bizim 
bir ilgimizin olmad1gm1 biliyorsun. Sen, ne istedigimizi de bilirsin.» 
(Hud, 79). Durum iyice zorla§lp da girmek i<;:in 1srar ettiklerinde Cibril 
(a.s.) onlarm yanma <;:lkml§, kanadmm bir ucuyla onlarm gozlerine do
kunmu~tu. Boylece onlarm gozleri karard1. Veya gozleri yuzlerinden 
f1rlay1p <;:tktl. Onlarm gozlerinin taniamen yok oldugu da soylenir. Bu
nun uzerine arkalarma donup gittiler. Duvarlara tutunarak gidiyorlar 
ve sabahleyin tekrar geleceklerini soyleyerek Hz. Lut'u tehdid ediyor
lardl. Allah Teala §Oyle buyurur: ((Andolsun ki bir sabah erken, onu 
almmaz, (hi<;: bir §ekilde ka<;:amayacaklan ve aynlamayacaklan) bir 
azab geldi ba§lanna. Tadm, i§te azab1nn ve tehdidlerimi. Andolsun ki 
Biz, Kur'an'1 dii§iinmek i<;:in kolayla§tlrdtk. Dii§iinup ibret alan var 
ffil?» 

41 - Andolsun ki Firavun erkan1na da uyancllar 
geldi. 

42 -- Onlar butun ayetlerimizi yalanlad1lar. Biz de 
kendilerini, <;ok kuvvetli ve kudretli bir yakalayu]la yaka
ladik. 
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43 - Sizin kafirleriniz bunlardan daha m1 iyidir? Y ok.
sa kitablarda sizin i<;in bir beraet mi vardJ.r? 

44 - Yoksa onlar : Biz, intikam almaya mukted1r bir 
topluluguz mu diyorlar? 

45 - Topluluk yakmda dag1tllacak ve onlar arkalanru 
doniip ka<;acaklar. 

46 - Daha dogrusu onlara va'dolunan asll saattir. 0 
saat ne belah, ne ac1d!r. 

Allah Teala burada; Allah elc;isi Mtisa ve karde~i Harun'un iman 
etmeleri halinde miijde, kiifretmeleri halinde de uyan ile Firavun ve kav
mine geldiklerini haber veriyor. 0 ikisini biiyiik mucizeler ve miiteaddid 
ayetlerle desteklemi~ti . Ama biitiin bunlan yalanladilar da sonun
da Allah Teala onlan kuvvetli ve kudretli bir yakalaYI~la yakalad1. 
Yani Allah onlarm kokiinii kaz1d1, onlardan haber verecek birisini, can-
11 bir gozii ve izi b1rakmad1. Allah Teala sonra ~oyle buyuruyor : Ey 
mii~rik Kurey~ kafirleri ; sizin kafirleriniz bunlardan; rasullerini yalan
lamalan ve kitablan inkar etmeleri sebebiyle helak olunduklan zikre
dilenlerden daha m1 iyidir? Siz mi daha hayirllsmiz, yoksa onlar m1? 
«Yoksa kitablarda sizin ic;in bir beraet mi vard1r?)) Allah'm azab ve in
tikammm size ula~mayacagma dair yammzda Allah'tan bir beraet mi 
var? «Yoksa onlar : Biz, intikam almaya muktedir bir topluluguz mu 
diyorlar?» Birbirlerine yard1mci olacaklarma, topluluklanmn kendile
rine kotiiliik bula~tirmak isteyenlere engel olacagma. ve bu toplulukla
rmm kendilerine bir fayda verecegine mi inamyorlar? «Topluluk ya
kmda qag1tllacak ve onlar arkalanm doniip kac;acaklar (i~leri darmada
gJmk olacak ve maglub olacaklar.) '' 

Buhari der ki : Bize ishak'm ... ibn Abbas'tan rivayetine gore Hz. 
Peygamber (s.a.) Bedir giinii kendisi ic;in kurulan c;adlrda iken : Ahdin 
ve va'din adma, Allah'1m, ~ayet dilersen bugiinden sonra artik ebediy
yen Sana ibadet olunmaz, diye dua etmekteydi. Hz. Ebu Bekir (r.a.) 
elini tuttu ve : Ey Allah'm elc;isi yeter, Rabbma c;ok 1srar ettin, dedi. 
Hz. Peygamber c;ad1rdan <;Ikti. Z1rh1 ic;inde s1c;nyor ve : ((Topluluk ya
kmda dagitllacak ve onlar arkalanm d6P..iip kac;acaklar. Daha dogrusu 
onlara va'dolunan as1I saattir. 0 saat ne belah, ne ac1d1r.)) diyordu. Ha
disi Buhari ve Nesei birc;ok yerde Halid -ki bu zat Mihran el-Hazza'
dlr- kanallyla rivayet etmi~lerdir . ibn Ebu Hatim der ki : Bize baba
mm ... ikrime'den rivayetine gore o, ~oyle demi~tir : «Topluluk yakmda 
dagitilacak ve onlar arkalanm doniip kac;acaklar.>> ayeti nazi! oldugun
da Hz. Orner : Hangi topluluk dagitllacak, hangi topluluk maglub ola-
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cak? demi§ti. Hz. Orner §Oyle anlat1r : Bedir giinii oldugunda Allah Ra
sulii (s.a.)nii z1rh1 i<;inde Sl<_;rarken ve : «Topluluk yakrnda dag1tllacak 
ve onlar arkalanm doniip ka<;acaklar.n derken i§ittim ve bu ayetin 
te'vilini i§te o giin anlad1m. Buhari der ki : Bize ibrahim ibn Musa'mn .. . 
Mii'minlerin annesi Hz. Ai§e'den rivayetine gore ; o, §oyle demi§tir. Ben 
heniiz oyun oynayan bir k1z <;ocugu iken Muhammed (s.a.)e Mekke'de: 
«Daha dogrusu onlara va'dolunan as1l saattir. 0 saat ne belali, ne ac1d1r.JJ 
ayeti nazil oldu. Buhari hadisi burada bu §ekliyle k1sa olarak rivayet et
rni§tir. Ku_!:':an'm faziletleri bahsinde ise daha uzunca rivayet eder. Mils
lim bu hadisi tahric etmemi§tir. 

47 - $U.phesiz ki suc;lular, sap1klik ve <;algm ate~ler 

ic;tndedir ler. 
48 - 0 gfrn, yuzleri ustu ate~e surulduJderinde: Ta

dln cehennemin tad1n1, denir. 
49 - $U.phesiz ki Biz, her ~eyi bir olc;uye gore yarat

ml~lzdlr. 

50 - V e Bizim emrimiz bir tektir; bir goz k1rpmas1 gi
bidir. 

51 - Andolsun ki Biz, sizin benzerlerinizi hep helllk 
etmi~iWir. Su halde bir du~unen var m1? 

52 - Yaptiklan her ~ey kitablarda kay1dhd1r. 
53 - Ku~uk, buyuk her ~ey satlr satlrd1r. 
54 - Muhakkak ki muttakiler. cennetlerde ve Irmak

lardadrrlar. 
55 - Dogruluk makam1nda, guc;lu bir hukumdarin 

katlndad!rlar. 
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Su~lular ve Mtittak~ler 

Allah Teala burada suc;lularm haktan uzak ve §Uphe ic;inde bulun
duklanm, karars1zhk ate§leri ic;inde k1vrand1klanm haber veriyor. Bu 
ayet bu Slfatlarla nitelenmi§ olan her kafiri, bid'atc;iyi ve flrkalara bol\in
mU§ olanlan ic;ine ahr. Allah Teala sonra §oyle buyuruyor: Onlar §Uphe 
ve tereddut ate§leri ic;inde olduklan gibi bu durumlan kendilerini cehen
neme surukledi. Daha onceki sap1khklan gibi nereye gideceklerini bilmez 
halde yuzustu cehenneme sur\ilduler. Bir azarlama ve suc;lama kabilin
den onlara : ((Tadui cehennemin tadmv> denilecektir. 

<~~Uphesiz ki Biz, her §eyi bir olc;uye gore yaratml§lZdlr.» ayet-i 
ke~e'si Allah Teala'mn §U kavilleri gibidir: «Her §eyi yaratmi§ ona 
bir duzen vermi§ ve bir olc;uyle takdir etmi§tir. (Furkan, 2), «Yuce Rab
bmm adm1 tesbih et. 0, yaratlp §ekil vermi§tir. 0, her §eyi olc;uyle ya
plp dogru yolu gostermi§tir.>> (A'la, 1-3). Kaderi takdir edip ta'yin 
eden, yaratlklan bu kadere ileten O'dur. Ehl-i sunnet imamlan bu 
ayet-i kerime'yi Allah'm yaratlklan hakkmda onceden belirlenen kade
rini isbata delil getirirler. Allah'm onceden belirlenmi§ olan bu kaderi; 
e§yayt olmazdan once bilmesi, ve yaratllmalarmdan once onlar hak
kmda takdir buyurmas1d1r. Ehl-i s\innet alimleri bu ve benzeri ayet
lerle, bu ayetler. dogrultusunda varid olmU§ hadislerle sahabe devrinin 
sonlarmda ortaya <;1km1§ olan Kaderiyye mezhebine cevablar vermi§
lerdir. Biz, Sahih-i Buhari ~erhi'nin Kitab'Ul-iman bolumunde bu hu
susta geni§ bilgi vererek varid olan hadisleri de kaydettik. Burada ise 
bu ayet-i kerime ile ilgili hadisleri zikredecegiz. 

imam Ahmed'in Veki' kanahyla . .. Ebu Hureyre'den rivayetine gO
re; o, §oyle demi§tir : Kurey§ mu§rikleri kader konusunda tartl§mak 
iizere Hz. Peygamber (s.a)e geldiler de «0 gun, y\izleri ustu ate§e surUl
duklerinde: Tadm cehennemin tadm1, denir. ~uphesiz ki Biz, her §eyi 
bir olc;uye gore yaratml§lZdlr.>> ayeti nazil oldu. Muslim, Tirmizi ve ibn 
Mace, hadisi Veki' kanahyla Sufyan es-Sevri'den rivayet etmi§lerdir. 
Bezzar der ki : Bize Amr ibn Ali'nin ... Amr ibn ~uayb'dan, onun baba
smdan, onun da dedesinden rivayetine gore dedesi §oyle demi§tir : Mu
hakkak ki «~uphesiz ki suc;lular, sap1khk ve c;1lgm ate§ler ic;indedirler. 
0 gun, yuzleri iistu ate§e siiriildiiklerinde : Tadm cehennemin tadm1, 
denir. ~iiphesiz ki Biz, her §eyi bir olc;uye gore yaratml§lZdir.>> ayetleri 
kaderciler (kader iizerinde tarti§anlar, Kaderiyye'ye mensub olanlar) 
hakkmda nazil olmu§tur. ibn Ebu Hatim'in babas1 kanahyla .. . ibn Zii
rare'den, onun babasmdan, onun da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayeti
ne gore Rasulullah : ((Tadm, cehennemin tadim. ~iiphesiz Biz, her §eyt 
bir Olc;iiye gore yaratml§lZdlr .>> ayetini okuyup §Oyle buyurdu : Bu ayet 
iimmetimden birtak1m insanlar hakkmda nazil OlffiU§tUr ki, onlar ahir 
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zamanda gelecek ve Allah'm kaderini yalanlayacaklar. Yine ibn Ebu 
Hatim'in Hasan ibn Arafe kanahyla . .. Ata ibn·Ebu Rebah'tan rivayeti
ne gore; o, §Oyle anlatmi§ : ibn Abbas Zemzem'den su ~ekerken yamna 
vard1m. Elbisesinin ucu Islanmi§tl. Ona: Kader hakkmda konm~uldu, 
dedim. Bunu yaptllar m1? diye sordu, ben de; evet, dedim. Allah'a ye
min olsun ki <(Tadm, cehennemin tadm1. ~uphesiz ki Biz, her §eyi bir 
Ol~uye gore yaratilll§lZdlr.)) ayeti onlar hakkmda nazil oldu. Onlar bu 
ummetin en kottileridir. Onlann hastalanm ziyarete gitmeyin, 6ltile
rinin cenaze namazlanm k1lmaym. ~ayet onlardan birini gorecek olur
sam §~ iki parmag1mla gozlerini oyanm, dedi. imam Ahmed bu haberi 
ba§ka bir kanaldan rivayet etmi§tir ki, bu rivayetin i~inde merfU' kiSim
lar da vard1r. imam Ahmed der ki: Bize Ebu Mugire'nin ... Muhammed 
ibn Ubeyd el-Mekki'den rivayetine gore Abdullah ibn Abbas'a: Bize bir 
adam geldi ki kaderi yalanhyor, denilmi§ti. Beni ona gottirun, dedi. ibn 
Abbas o zaman ama olmu§tu. Ey Ebu Abbas, ona ne yapacaksm? de
diler de §Oyle dedi: Nefsim kudret elinde olan (Allah)a yemin ederim 
ki, onu bir ele ge~irirsem burnunu 1s1nr koparmm. ~ayet boynunu eli
me ge~irecek olursam k1tanm. Allah Rasulu (s.a .)nu §Oyle buyururken 
i§ittim: Fihr ogullan kadmlanm sanki gorur gibiyim : Mti§rik olup 
kal~alanm klVIrarak Hazreclilerin ~evresinde dola§lyorlar. Bu umme
tin ilk §irki i§te budur. Nefsim kudret elinde olan (Allah)a yemin ede
rim ki; onlarm inan~lan o derece kottile§ecek ki, sonunda Allah'm hi~ 
bir hayn takdir buyurmadigmi, aym §ekilde hi~ bir §erri de takdir bu
yurmadlgml iddia edeceklerdir. Hadisi imam Ahmed de Ebu Mugire 
kanahyla ... Muhammed ibn Ubeyd'den rivayetle yukardaki gibi zikret
mi§tir. Mu'teber hadis kitablan bu hadisi tahric etmemi§lerdir. 

imam Ahmed'in Abdullah ibn Yezid kanahyla .. . Nftfi'den rivaye
tine gore o, §Oyle anlatiyor : ibn Omer'in ~am halkmdan mektupla§tl~ 
bir arkada§I vard1. Abdullah ibn Orner ona §Oyle yazd1: Bana ula§tigl
na gore sen kader hakkmda konU§ffiU§sun. Sakm bir daha bana mek
tup yazma. Ben, Allah Rasulti (s.a.)nu §Oyle buyururken i§ittim : Um
metimden oyle bir topluluk gelecek ki kaderi yalanlayacaklar. Hadisi Ebu 
Davud da Ahmed ibn Hanbel'den rivayet etmi§tir. Yine imam Ahmed' 
in Enes ibn iyaz kanahyla ... Abdullah ibn Omer'den rivayetine gore, 
Allah Rasulti (s.a.) §Oyle buyurmu§tlir : Her ummetin mecusileri var
dir. Benim ummetimin mecusileri de ; kader yoktur, diyenlerdir. ~ayet 
hastalamrlarsa onlan ziyaret etmeyin, olurlerse cenazelerinde haz1r 
bulunmaym. Kiittib-i Sitte sahiplerinden hi~ birisi hadisi bu kanaldan 
tahric etmemi§lerdir. 

imam Ahmed'in Kuteybe kanallyla .. . ibn bmer'den rivayetine go
re; o, Allah Rasulu (s.a .)nu §Oyle buyururken i§itmi§ : Bu ummetten 
baz1 yuzler ~irkinle§tirilecektir . Dikkat edin; bu, kaderi yalanlayanlar 
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ve zmdtklar hakkmda meydana gelecektir. Hadisi Tirmizi ve ibn Ma
ce, Ebu Sahr Humeyd ibn Ziyad kanahyla rivayet etmi§lerdir. Tirmizi 
hadisin hasen, sahih, garib oldugunu sayler. Yine imam Ahmed'in is~ 
hak ibn Tabba' kanallyla ... ibn Omer'den rivayetine gore Allah Rasu
lii (s.a.) §byle buyurmu§tur : Her §ey kader iledir. Acizlige ve zekilige 
vanncaya kadar. Hadisi sadece Muslim, Malik kanahyla rivayet etmi§
tir. Sahih bir hadiste §i:iyle buyrulur : Allah'tan yard1m dile ve aciz ol
ma. Ba§ma bir i§ geldiginde : Allah boyle takdir buyurmu§, 0 diledi
gini yapar, de. ~ayet ben yapml§ olsayd1m §i:iyle §i:iyle olurdu, deme. 
Zira bu ifade §eytanm amelinin ac;Ih§I, ba§langiCtdtr. ibn Abbas'tan ri
vayet edilen bir hadise gore, Allah RasUlii (s.a) ona §Oyle buyurmu§ : 
Bil ki; toplum Allah'm senin lehine yazmaml§ oldugu bir §ey ile sana 
fayda vermek iizere birle§se hic;bir fayda veremez. Allah'm senin aley
hine yazmamt§ oldugu bir zaran sana eri§tirmek iizere bir araya gel
mi§ olsalar sana hie; bir zarar veremezler. <;iinkii kalemler kurumu§, 
sayfalar diiriiliip kapanmi§tlr. 

imam Ahmed der ki : Bize Hasan ibn Siivar'm ... Velid ibn Ubade'· 
den rivayetine gore; o, §i:iyle anlatlyor : Ubade'nin yamna girdim. Has
taydl. Onda i:>liim alametleri goriir gibiydim. Ey babac1g1m, bana tavsi
yede bulun, dedim. Beni oturtun, dedi. Onu oturtttuklan zaman §i:iyle 
dedi : Ogulcugum, hayn ve §erri ile kadere iman etmedikc;e Allah'1 ger
c;ekten bilmi§ olamaz ve imanm tad1m hissedemezsin, dedi. Ben : Ba
bacigim, kaderin haytr m1, §er mi oldugunu nas1l bilecegim? diye sor
dum. Bilirsin ki sana isabet etmeyen ba§ma gelecek degildir. Senin ba
§ma gelen ise hie; bir §ekilde seni §a§Iracak degildir. Ogulcugum, Al
lah Rasulii (s.a .)nii §i:iyle buyururken i§ittim: Allah'm yaratttklarmm 
ilki kalemdir . . Sonra ona; yaz, buyurdu. 0 anda kalem, ktyamet giinii
ne kadar olacaklan yazd1. Ogulcugum; §ayet bu imana sahib olmadan 
olecek olursan hie; §iiphesiz cehenneme girersin, dedi. Tirmizi de hadisi 
Yahya ibn Musa el-Belhi kanahyla ... Velid ibn Ubade'den, o ise baba
smdan rivayet etmi§tir. Tirmizi hadisin hasen, sahih, garib oldugunu 
sayler. Siifyan es-Sevri'nin Mansur kanallyla ... Hz. Ali ibn Ebu Talib'
den rivayetine gore, Allah Rasulii (s.a .) §i:iyle buyurmu§tur : Kul §U 
dart §eye inanmadtkc;a gerc;ekten iman etmi§ olmaz : Allah'tan ba§ka 
ilah olmad1gma, benim Allah'm elc;isi olduguma §ehadet eder. - Dogru
su Allah, beni hak ile gondermi§tir- Oliime, oliimden sonra diriltilme
ye, hayn ve §erri ile kadere iman eder. Tirmizi de hadisi Nadr ibn ~ii
meyl kanahyla .. . Mansur' dan rivayet etmi§tir. Aynca Tirmizi hadisi 
Ebu Davud et-Tayalisi kanallyla ... Hz. Ali'den de rivayetle zikretmi§ 
ve : Bu, bana gore daha sahihtir, demi§tir. Aym §ekilde ibn Mace de 
hadisi ~erik kanahyla ... Hz. Ali' den rivayet ediyor. Miislim'in, Sahih'· 
inde Abdullah ibn Vehb ve ba§kalan kanahyla Abdullah ibn Amr'dan 
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rtvayetine gore Allah Rasulii (s.a.) ~oyle buyurmu~tur : ~iiphesiz Allah 
TeiHa, yaratlklarm kaderlerini gokleri ve yeri yaratmazdan elli bin se
ne once yazm1~tlr . Ravi ibn Vehb ~oyle Have eder : Allah'm Ar~'I su 
iizerindeydi. Hadisi Tirmizi de rivayet etmi~ ve; hasendir, sahihtir, ga
ribtir, demi~tir . 

<<Ve Bizim emrimiz bir tektir; bir goz k1rpmas1 gibidir.>> ayet-i ke
rime'si Allah Teala'mn kaderinin insanlar hakkmda ge~erli oldugunu 
haber verdigi gibi, Allah'm dilemesinin de yaratlklan hakkmda ge~er
li oldugunu haber veriyor. Allah Teala ~oyle buyuruyor : «Ve Bizim em
rimiz bir tektir.>> Biz bir ~eye bir kere emrederiz. ikinci bir emirle te'kid 
etmeye muhta~ degiliz. Bizim emrettigimiz bir goz a~1p kapamas1 gibi 
hemen var olur. Bir goz a~Ip kapayacak kadar bill) gecikme~. ( ... ) 

«Andolsun ki Biz, sizin benzerlerinizi hep helak etmi~izdir.>> Ra
sulleri yalanlayan ge~mi~ iimmetlerden sizin benzerlerinizi hep yok et
mi~izdir. «~u halde bir dii~iinen var mi?>> Allah'm onlan riisvay etme
si ve azab1 takdir buyurmasmdan ogiit alacak kimse yok mudur? Allah 
Teala ba~ka bir ayet-i kerime'de de ~oyle buyurur : «Onlarla arzuladik
lan ~eylerin arasma bir engel konmu§tur. Daha once benzerlerine ya
pildlgi gibi.>> (Sebe', 54) . 

Allah Teala : «Yaptiklan her ~ey kitablarda kay1dhd1r.n buyurur 
ki, yaptiklan her §ey, meleklerin yanmdaki kitablarda yaz1hd1r. «(On
larm amellerinden) kii<;iik, biiyiik her §ey sat1r satird1r. >> Aleyhlerine 
toplanm1~ ve sayfalann satirlarma ge~irilmi~tir. Kii~iik, biiyiik hi~ bir 
§eyi ka~1rmam1~; onlan saymi§ ve tesbit etmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Amir'in .. . Hz. Ai§e'den rivayetine 
gore Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyururmu§ : Ey Ai§e, giinahlarm kii
~iiklerinden sakm; <;iinkii Allah tarafmdan onu bir taleb eden, pe§ine 
dii~en vard1r. Nesei ve ibn Mace de hadisi Said ibn Muslim ibn Banek 
el-Medeni kanahyla rivayet etmi§lerdir. Said ibn Miislim; imam Ah
med, ibn Main, Ebu Hatim ve ba§kalan tarafmdan giivenilir bir ravi 
olarak kabul edilir. Haf1z ibn Asakir, Said ibn Miislim'in hal tercii
mesinde yukardaki hadisi ba§ka bir kanaldan rivayetle zikreder. Said 
der ki: Bu hadisi Amir ibn Hi§am'a rivayet ettim. Bana : Yaz1k sana 
ey Said, dedi ve ~oyle devam etti : Siileyman ibn Mugire bana naklet
ti ki o, bir giinah i~lemil} ve o giinahi kii~iik gormii~; uykusunda birisi 
ana ge!erek ~oyle demi§ : Ey Siileyman; 

«Giinahlardan kii~iik olamm hakir gorme. 
Hi<; §iiphesiz kii<;iik, yarm biiyiige donii§ecektir. 
Muhakkak ki kii<;iik giinah ne kadar eski olursa olsun, Tann katm
da yazilml~tir. 

Heva ve hevesini kahramanhktan ahkoy, 
Ve zor idare edilir olma, kollan s1va. 
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Seven ki§i tannsm1 sevdigi zaman, kalb yerinden oynar ve ona dn
§iince ilham olunur. 
Niyyet ile tanndan hidayetini dile. 
Hidayet verici ve yard1mc1 olarak sana Rabbm yeter.» 
((Muhakkak ki miittakiler, cennetlerde ve Irmaklardadirlar.n Bed

baht kimselerin sap1khk ve <;Ilgm ate§ler i<;inde olmalanmn, su<;lan
ma, azarlanma ve tehdidle yiiz iistti ate§e siiriilmelerinin tersine, ((Mu
hakkak ki miittakiler, cennetlerde ve 1rmaklardad1rlar. Dogruluk ma
kammdadirlar.ll Allah'm keramet, ho§nudluk, lutuf, nimet, comertlik 
ve ihsan yurdundadirlar. <<Gii<;lii bir hiikiimdarm katmdad1rlar.ll Her 
§eyi yaratan ve takdir eden yarat1c1, en yiice Melik'in (hiikiimdarm) 
katmdad1rlar. 0; onlarm isteyip dileyecekleri her §eye gii<; yetiricidir. 
imam Ahmed der ki : Bize Siifyan'm .. . Abdullah ibn Amr'dan -Abdul
lah hadisi Hz. Peygamber (s.a)e ula§tmyor- rivayetine gore; o, §Oyle 
buyurmu§tur: Adaletli davrananlar, k1yamet giinii Allah katmda Rah
man'm sagmda nurdan minberler iizerindedirler. O'nun her iki eli sag
dlr. 0 kimseler hiikiimlerinde, aileleri hakkmda ve idaresini iistlendikleri 
kimseler hakkmda adaletli davramrlar. Hadisi sadece Muslim ve Nesei, 
Siifyan ibn Uyeyne kanahyla ve onun isnad1 ile yukardaki gibi tahric 
etmi§lerdir. 

- ----iZAHI 

Ayet-i kerime bu sars1c1 ve deh§et verici sahnelerin l§Igl altmda 
ozellikle Kurey§ kavmine genellikle de biitiin insanlara <;eviriyor beya
natmL Kalblerine Allah'm kudretini, hikmet ve tedbirini yerle§tirmeye 

. c;ah§lyOr. ~iiphesiz ki diinyada iken 0 <_;arptmlan felaketler bu ahiret 
azablan ve daha once gelip ge<;mi§ olan peygamberler ve uyanc1lar, ki
tablar ve Kur'an, biitiin bunlarm yam s1ra varhklar alemindeki yara
tlklar ve bu varhklar alemine hiikmeden kanunlar ... Evet biitiin bun
lar ve biiyiik kii<;iik her §ey bir ol<;iiye gore yaratilmi§tir. Bir maksada 
bir hikmete gore tanzim edilmi§tir. Ba§IbO§ hi<; bir §ey yoktur. Luzum
suz hi<; bir §ey yoktur. Tesadiifen meydana gelmi§ hi<; bir §ey yoktur. 
Kendiliginden olup gelen hi<; bir §ey mevcud degildir : 

<<~iiphesiz Biz her §eyi bir ol<;iiye gore yaratmi§IZdir.)) 
Her §eyi.. . Biiyiik kii<;iik her §eyi. .. Konu§an ve konu§mayan her 

§eyi. .. Hareket eden ve duran her §eyi. .. Ge<;en ve haz1r olan her §eyi ... 
Her bilineni, her bilinmeyeni. .. K1sacas1 her §eyi. .. Bir ol<;iiye gore ya
ratmi§lZdlr .. . Onun ger<;ek durumunu belirten, vasfm1 anlatan, mikta
nm ta'yin eden, zamamm tesbit eden, mekamm tahdid eden, <;evre
sindeki e§ya ile olan miinasebetlerini ayarlayan, varhklar alemindeki 
te'sirini belirleyen . .. Bir ol<;iiye gore .. . 
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Dogrusu Kur'an-1 Kerim §U k1sac1k ayetirt dogrulugunu biitiin ka
inata gosteren, ak1llan durdurucu, §iimullii ve biiyiik bir hakikata i§a
ret etmektedir. Bu mevcudatla yii~yiize gelen, onunla hemhal olan, on
dan duygulanan ve mevcudatm ince bir ahenk ic;erisinde yaratlliDl§ 
oldugunu hissederi goniil sahipleri bu klsaclk ayetin ifade ettigi gerc;ek
leri idrak ederler. Mevcudatta her §ey bir olc;iiye goredir. Mutlak bir 
ahenk hakimdir. Varhklarla yiizle§en her goniil bu ahengin te'sirine 
kaptmr kendisini. 

Sonra bilgi, tecriibe ve gorgii vas1talarmm el verdigi nisbette, be
§er aklmm takatl dahilinde bu gerc;ek olc;iiniin bazl yonlerini idrak 
edip ogrenebilir. Ama bu olc;ii; bilgi ne kadar ilerlei se ilerlesin her Za
man daha bir yiice, daha miikemmel, daha muazzam olarak devam ede
rek kahr. 0 az_ameti ve miikemmelligi insan fltrat1 kavrar ve kainatm 
ahenkli seslerinin te'siri altmda kahr. Qiinkii fltratta her §eyin bir ol
c;iiye gore yaratild1g1 bu muntazam kainat korosunun bir ferdidir o. 

Modern ilim, kainata hakim olan bu olc;ii gerc;eginin kendi imkan 
ve vas1talan hisbetinde baz1 yonlerini ke§fetmi§ bulunuyor. Mesela 
y1ldizlarm ve gezegenlerin arasmdaki mesafelerde biiyiik bir nizamm 
hakim oldugunu, her birisinin hacim ve kiitlesinin belli olc;iiler dahi
linde bulundugunu, birbirlerine kar§l yaptlklan c;ekim giiciinii ogrene
bilmi§ bulunuyor. Oyle ki bilginler heniiz goremedikleri y1ldizlarm ye
rini bile ta'yin edebiliyorlar. Qiinkii kainattaki nizam o goriinmeyen 
yrld1zlann da belirli yerlerde ve hududlar dahilinde bulunmas1m ge
rektiriyor. Bu goriilmeyen y1ldizlann belirlenen yerlerde bulunmasm1 
zaruri k1Ian bir tak1m tezahiirler var ki, gozleme tabi tuttuklan yrldlz
larm hareketinde kendisini gostermektedir. Sonra bu tahminleri ger
c;ekle§mekte ve gokyiiziindeki cisimlerin korkunc; feza bo§lugunda hie; 
bir c;atl§maya mahal b1rakmadan olc;iilii nisbetler ic;erisinde yerle§tiril
mesinin gerektigini, sonsuz bir dikkatin e§yaya hakim oldugunu anla
maktadirlar. 

Uzerinde ya§adigimiz dunyamn durumundaki nizam1 da giinii
miiziin ilmi ke§fetmi§ bulunuyor. Allah Teala bu diinyayr insan cinsi
nin hayatma elveri§li olacak olc;iiler dahilinde yaratmi§tlr. Bu yeryii
ziiniin olc;ii ve nisbetlerinden herhangi birisinde vuku' bulacak en kii
c;iik bir degi§iklik ihtimali yalmz diinyaya degil, biitiiniiyle hayatl kok
ten mahvedecek veya ya§anmaya elveri§siz hale getirecek durumdad1r. 
Diinyanm hacm1, kiitlesi, giine§ten uzakhg1. .. Giine§in kiitlesi., 1s1 de
recesi. .. Yeryiiziiniin kendi ekseni iizerindeki olc;iilii egimi hem kendi 
c;evresinde hem de giine§in c;evresindeki seyir h1z1.. . Aym diinyadan 
uzakhg1, hacmi ve kiitlesi. .. Karalann ve denizlerin diinyadaki dagih
rm ... Ve daha binlerce olc;ii ve nisbetler ... Bunlarm herhangi birisinde 
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meydana gelecek en kii<;iik bir degi§iklik her §eyi kokten degi§tirebilir. 
Ve yeryiiziindeki hayat <;arkml tamamen durdurabilir ... 

Modern ilim, hayatl devam ettiren, canhlar arasmda ol<;iileri ve 
ahengi tanzim eden, canhlann hayat §artlan ve <;evreyle olan miinase
betlerini ayarlayan pek <;ok kanun ve nizamlan da ke§fetmi§ bulunu
yor: .. Ve bu bilinen nisbet ve nizamlar insana ayetin i§aret ettigi o bii
yiik ve derin ger<;egin bir yamm dii§iinebilme imkam saghyor. Mesela, 
hayat ve beka faktorleriyle oliim ve fena faktorleri arasmdaki nisbet 
gerek cemiyet i<;erisinde, gerekse canhlar diinyasmda hep hayatm do
gup geli§mesine elveri§li bir 6l<;ii dahilinde muhafaza edilmektedir. Ay
m zamanda oliim ve hayat faktorlerinin herhangi bir devirde ge<;inme 
ve ya§ama §artlan ic;in luzumlu olan ortam1 yetersiE k1lacak derecede 
yaYillP geni§lemesini de onlemektedir. 

Oyle samyorum ki baz1 canlllann birbirleriyle olan miinasebetle
rindeki bu ahenk ve nizam1 k1sa i§aretlerle de olsa belirtmekte fayda 
vard1r. Ger<;i kainatm yap1smdaki yeryiiziiniin hayat §artlarma elve
ri§li k1lmmasmdaki nizam1 diger surelerde etrafhca anlatmi§tlk. Bu 
hususta bilhassa Furkan suresine ba§vurulabilir. 

Kii<;iik ku§larla beslenen yirtiCI" ku§lann say1s1 azd1r. <;iinkii az 
yumurta yaparlar ve az kulu<;kaya yatarlar. Diger taraftan ancak be
lirli yerlerde ya§ayabilirler. Buna kar§Ihk ya§lan uzundur. Eger uzun 
sure ya§amalarma mukabil <;ok yumurta yap1p kuluc;kaya yatabilecek 
olsalar ve her yerde ya§ayabilecek durumda bulunsalardl - ne kadar 
c;ok yumurta Y8:PIP yavru c;1kanrsa <;Ikarsmlar- kiic;iik ku§larm hep
sini toptan yok edebilirlerdi. En azmdan bu yirtici ku§lar ic;in ve yer
yiiziinde ya§ayan insanhk alemi i<;in luzumlu birer gida olan ve daha 
birc;ok roller alan ve bu yiizden hayat ic;in luzumlu alan bu kii<;iik ku§
lann say1s1 azalabilirdi. Nitekim §air der ki : 

· «Daha c;ok olur yavrusu kiic;iik ku§lann. 
Bunun i<;in az yavru yapar anne §ahin.» 
Gordiigiimiiz gibi yeryiiziinde ytrtlci ku§larla kiic;iik kt~larm var

hk ve yokluk amillerini bir dengeye ve ol<;iiye bagh olarak korunmasl 
gerektiginden Cenab-I Allah hikmeti geregi olarak bunu boyle tanzim 
etmi§tir. 

Karasinek mllyonlarca yumurta yapar. Ancak dogan yavrular iki 
haftadan fazla ya§ayamazlar. fi)ayet sinekler birkac; ytl ya§ayabilselerdi 
ve bu nisbette de yumurta b1rakabilselerdi to_pragm yiizii krsa zaman
da sineklerle dolar giderdi. Ve o zaman yeryiiziindeki bir<;ok canhlarm 
-bunlann ba§mda da insanm- ya§amasr imkansrz hale gelirdi. Ne 
var ki, bu kainatr idare eden kudret elinde, denge c;arkr kat'iyyen bo·· 
zulmuyor. Ve bu kudret eli c;ok yavru yapan canhya az omiir vererek 
nizam1 gordiigiimiiz §ekilde kuruyor. 
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Canhlar ic;erisinde say1s1 en c;ok olan, k1sa zamanda c;ogahp yipra
nabilen mikroplar da aym §ekilde canhlarm en giic;siizii olarak haya
tm zorluklanna dayanamay1p c;ok az ya§arlar. Milyar!arca mikrop so
guktan, s1caktan, I§Iktan, asitlerden, kan pihtila§masmdan ve daha 
bir c;ok faktorlerden dolaYI oliir gider. Ancak muayyen insan ve hay
van iizerinde te'sirli olabilirler. ~ayet mikroplar kuvvetli ve dayanabil
me giiciine sahip veya uzun omiirlii olsalard1, yeryiiziindeki hayati ve 
canhlan mahvedip tiiketirlerdi. 

Her canh, dii§mamna kar§I kendisini korumak ve tiiriiniin yok ol
ma tehlikesini ortadan kald1rmak ic;in gerekli silahlarla donat1lmi§tlr. 
Qe§it c;e§it korunma silahlan vard1r canhlarm. Baz1 canhlarda c;ok sa
YJda iireme bir silah iken, baz1 canhda kar§IYI ezme bir silah olmakta
dlr. Mesela kiic;iik YJlanlar kendilerini korumak ic;in ya zehirle donatll
rm§lardir veya dii§manlarmdan c;abucak kac;1p kurtulmakla. Biiyiik YI
lanlara gelince, bunlar kas giiciiyle donanmi§ olduklarmdan zehirleri 
azd1r. 

Domuzlan bocegi dii§manlanndan korunmak ic;in pis bir koku sa
larak kar§Ila§tigi her nesneye b1rak1r ve boylece kendi cinsini muhafa
za eder. Ceylanlar c;ok h1zh ko§mak ve sic;ramakla korurlar cinslerini. 
Boylelikle her canh biiyiik kiic;iik kendisini koruyacak bir silaha sahib
tir. 

I 
Aynca her canh, g1dasm1 elde etmek ic;in gerekli vas1ta ve hususi-

yetlerle de donatilmi§tlr. insandan ku§a kadar, hayvandan en basit ya
ratiga kadar her canh boylece g1das1m elde eder. 

Di§i yumurtac1k erkekler tarafmdan rahme bo§altilan canh varhk
larla ilkah olduktan sonra rahmin duvanna tutunur. Bu esnada son 
derece obur bir varhktir. Rahmin duvarmda c;evresine ordiigii bir agla 
tutundugu noktaYI geli§ip biiyiimesine elveri§li bir kan golii haline ge
tirir. Anne dogumunu yapmcaya kadar gizli bir bag cenini annenin 
kanma baglar. Bu bagm meydana geli§inde yavrunun hayati ic;in elve
ri§li bir hedef gudulmti§tiir. Bag, ne oraya akan gi.danm alkole donu~
mesine sebep olacak kadar uzundur, ne de yavruya g~danm ula§masml 
engelleyecek kadar k1sadu. 

((Meme de bir guddedir hamileligin son anlan ile dogumun ba§lan
giCmda birtakim beyaz, sanms1 akmtilar salg1lar ki, ilahi teeellinin 
eseri olarak bu salgilar c;ocugu muhtelif hastahk mikroplarmdan mu
hafaza edecek kimyevi maddeler ihtiva etmektedir. Dogumu miiteaki
ben ikinci gun annenin memelerinden siit gelmeye ba§lar. Yine en bu
yiik tedbir sahibi olan Allah Teala'nm hikmetinin eseri olarak anne 
memesinden gelen siit miktan giin be giin artar. Bir y1l sonra bu mik
tar gunde 2,5 litreye balig olur. Halbuki ilk giinlerde bu miktar birkac; 
ytiz gram1 gec;mez. Buradaki hayret verici hal, sadece siittin artl§l ik 



- - -- -~-

7614 1BN KEStR (Cilz : 27; Sure: M 

kalmaz, ~ocugun ya§ durumuna ·gore sutun ihtiva ettigi kimyevi mad
delerin bile§im oram da degi§ir. Ba§lang1~ta anne stitiindeki kimyevi 
maddenin bile§iminde su i~erisinde az miktarda §eker ve besin madde
leri bulunur. Sonra sutun bile§imi yava§ yava§ degi§ir ve bile§iminde 
gun be gun §ekerli ve yagll besin maddelerinin, nisbeti artar. Bu degi§ik 
likte bir gun diger bir gtinti tutmaz. Bu artl§ ~ocugun devamll olarak 
geli§mesine, organlarmm te§ekktiltine, kaslarmm kuvvetlenmesine uy
gun §ekilde olur. Anne memesinde stittin te§ekktil ameliyesi de §a§Irtl
Cl bir haldir. >> (Abdtirrezzak Nevfel, Allah ve Modern ilim, 47-48). 

Degi§ik organlar insamn te§ekktiltinde, vazlfesini yapmasmda, ~a
ll§ma tarzmda ayn yollar izlerler. Ama hepsi de onun hayat ve Slhha
tini muhafazayla vazifelidir. Her organda insam hayretten hayrete sti
rtikleyecek ince bir ol~ti ve tistiin bir tedbir hakimdir. Biz her ferdi ida
re eden ilahi kudret elini gortiyoruz bunun ardmda. Yalmz ferdi degil, 
her orgam, hatta bir organdaki hticrelerden her birisini ilahi el idare 
etmektedir. Allah'm gozetimi ve denetimi altmda o faaliyetini stirdtir
mekteair. Biz burada bunlan teker teker sayacak gti~te degiliz. Sadece 
bu organlardan birisindeki ince 6l~uye seri i§aretlerle yetinecegiz. Bu 
organ vucudun her tarafma yay1lm1§ olan bezeler sistemidir : 

«insan vtictldunun her tarafmda bulunan bu guddelerdeki kimye
vi terkibleri meydana getiren o hayret verici kimyevi muameleler, in
sam deh§etten deh§ete sevketmektedir. Her bezin salgiSI bir digerini ta
mamlaYICI mahiyettedir. Bu ifrazatm nas1l meydana geldigi ise yine 
bir problemdir. Girift bir ozgu gibidir. Ve bu ifrazatm muayyen mik
dan a§mas1 ise insan vtictldunda onulmayacak telefata sebep olur.ll (A. 
Nevfel, Allah ve Modern ilim,. 51-52). 

Hayvanlarda ise organlar turune, ya§ad1g1 muhite ve hayat §art
lanna gore degi§ik bi9imler alml§tlr : 

«Arslanlar, kaplanlar, kurtlar, sansarlar ve ~tilde ya§ay1p avlanarak 
beslenmek durumunda olan buttin y1rtlc1 hayvanlarm ag1zlan kuvvet
li ve saglam bir yap1dadlr. Zira bu hayvanlarm avlanna huctlm etme
leri, onlan keskin ve kuvvetli di§leriyle yakalamalan zorunludur. Ay
m §ekilde, avma huctlm ederken adalelerini de kullanmak zorunda bu
lundugundan, ayaklan kuvvetli adaleler, keskin tlrnak ve pen~elerJ.e 
te~hiz edilmi§tir. Mideleri de et ve kemikleri sindirici asitlerle mayiler 
ihtiva etmektedir.ll 

Otlaklarda ya§ayan evcil gevi§ getiren hayvanlara gelince, onlarm 
kabiliyetleri ise daha da ba§ka turludtir : 

«Bunlarm haz1m sistemleri ve ~evreye mtitenasib olarak pek
le§mi§tir. Ag1zlan nisbeten geni§tir. Par~alaYICl ve kuvvetli kopek ve 
az1 di§leri yoktur. Fakat kesici di~leri oldukr,;a geli§mi§tir. Kuru otlan 
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ve bitkileri stir'atle keserler. Yutma kabiliyetleri fazladlr.n (A. Nevfel, 
Allah ve Modern ilim, 71 -72). 

Boylece insana bu hayvanlarm btiytik hizm~tler gormesi imkaru 
dogmaktad1r. Ytice Yarat1c1 bu hayvan ttirleri ir;in haz1m cihazlarmm 
en §a§Irhcismi dikkatle lutfetmi§tir. Yedikleri yiyecekler once i§kem
beye iner, hayvanm gtinltik r;all§mas1 biter, rahat etmek ir;in oturmaya 
ba§laymca hayvan yatt1g1 yerd~ gevi§ getirerek tekrar agzma r;eker ve · 
yeniden emer onu. Oradan bag1rsaklara gider ve bagtrsaklarda tekrar 
emilir. Btittin bu uzun ameliye boyunca hayvamn korunmas1 da sag
lanmaktadlr. Zinl mer'ada otlamrken yirt1c1 hayvanlann hticumuna ug
rayabilme ihtimali r;oktur. Bunun i~in hayvan c;abucak g1dasm1 toplar 
ve bir kenara r;ekilerek gizlice onu hazmeder. 

ilim diyor ki ; gevi§ getirme ameliyesi bu nevi hayvanlar ir;in zanl
ri ve hayatidir. <;;tinkti otlann sindirimi gtir;ttir. Btittin hticreleri selti
lozla kapll bulundugundan sindirimi ir;in hayvanm uzun bir zamana 
ihtiyac1 vard1r. Eger gevi§ getirmez v~ midesinde hususi deposu bulun
mazsa, vaktinin uzun bir k1smm1, hemen hemen btittin gtintinti otla
makla ger;irmesi laztm gelir. Bu vesile ile adaleleri de uzun sure otlama 
ve sindirimi i~in gall§maya katilmalldir. Stir'atle yemesi, depolamas1, bir 
miktar ek§imeden sonra iade edilmesi ezmek, ogtitmek ve yutmak im
kam verir. Hayvanm gah§masm1, gtdalanmasmi ve yedigini iyice sin
dirmesini saglar. 

Bayku§ ve delice (dolenger;) ku§u gibi parr;alay1c1 ku§lar, etleri eze
bilme i~in <;engel bigiminde, egik ve keskin, kuvvetli gagalara sahiptir. 

Kaz ve ordeklerin ise geni§, enli ve kepr;e gibi yaygm gagalan bu
lunur. <;;amur ve suda g1dalanm ara§tirmaya mtisaittir. Gagasmm iki 
yamnda testere gibi kuru otlan kesmeye yarayacak di§leri vard1r. 
· Tavuk, gtivercin ve yerden tane toplayan diger ku§larm gagalan 

ise k1sad1r. Halbuki martmm oldukga uzundur. A§ag1 k1smmda da ba
llk<;l ag1 gibi iri bir torba uzamr. Zira martmm asli g1das1 bahktlr. 

<;;avu§kU§Unun gagalan da uzunca ve egik~edir . <;;ogunlukla top
rak altmda bulunan ha§ere ve kurtguklan araytp <;1karmaya miisait 
bir tarzda yarat1lm1§tlr. 

Modern ilim diyor ki; her ku§un besinini, gagasma dikkatle bak
mak suretiyle anlamak mtimkiindiir. 

Ku§larm sindirim sistemlerinin diger k1s1mlan da cidden tuhaf\.1r. 
Ku§larda di§ olmad1g1 i<;in, yemek hazmettiren kursak ve ta§hk yaratll
ffil§tlr. Ku§, sert maddeleri ve kii~iik ta§lan da ahr ve bu ta§hk saye
sinde sindirir. 

Burada her canll hayvanm hususiyetlerini teker teker inc~lemeye 
gah§sak hem r;ok yer tutar, hem de bizim «Kur'an'm Golgesinde» ki 
metodumuza aykm dii§er. Bunun i~in biz h1zla ilerleyip tek hiicreli 
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. ilahi takdirin emrine uyarak ahenk ve nizam it;erisinde yollarmda git
sinler.Attlklan her ad1mda degi§me~ olt;uye guvensinler. Saglam kade
rin kendilerine e§lik ettigini biierek rahatlasmlar .. . 

Bu takdir ve tedbir ile beraber klit;lik bir i§aretle en buylik hadi
seleri meydana getiren kudret dile getirilmektedir : 

«Ve Bizim emrimiz birdir, bir goz k1rpmas1 gibidir.>? 
Bir i§aret yeter. Bir tek sozle buyuk klit;lik, degerli degersiz her 

§ey oluverir. Aslmda onemli onemsiz diye ay1rmak bo§tur. Hepsi de be~ 
§erin e§ya kar§lsmdaki kendi olt;lisune gore degerli veya degersiz ola
bilir. 0 emir it;in zaman kayb1 yoktur. Goz k1rpacak kadar dahi bir an 
mevzuubahis degildir. Sadece meseleyi hislere yerle§tirebilmek it;in bir 
te§bih yap1lmaktad1r. ·~uphesiz ki zaman, insanlarm ya§ad1g1 yeryuzu
nun kendi ekseni etrafmdaki _donli§linden dq_gan bir dli§lincedir. Yoksa 
Allah katmda boyle bir olt;linun mutlak manada yeri yoktur. <;unku 0 
Sllllrh dU§Uncelerden azadedir. 

Bir i§aret bu ak1l almaz varhg1 meydana getirmeye kafidir. Bir i§a
ret de varhklar alemindeki her §eyi altUst edip degi§tirmeye ... Bir i§a
retle de, her §ey Allah'm istedigi gibi kaybolup gider. · Bir emir butun 
canhlan diriltir, bir emir de butUn canhlan oradan oraya ta§lr. Bir 
emir butun canhlan oldurur, bir emir istedigi §ekilde onlan tekrar di
riltir. Bir emir butun yaratlklan toplar, ha§r ve h~sab i\!in bir yere 
cem'eder. Bu emir it;in yorulmaya gerek yoktur. Zamana ihtiyat; yok
tur. 0 emirle birlikte kudret ve takdir bulunmaktad1r. 0 emirle birlik· 
te her §ey kolayla§lr, her §ey yerli yerini ahr. 

<;aglar boyunca Allah yolunu tekzib edenlerin helaki bir emirle ol
mu§tur. i§te burada ayet-i kerime peygamberi yalanlayanlara get;mi§
teki misallerini hatlrlatmaktad1r : 

«Andolsun ki sizin benzerlerinizi hep helak etmi§izdir. ~u halde du-
§linup ibret alan yok mudur? l) · 

«Yaptlklan her §ey kitablarda kay1dhd1r. ll 
«Ktit;lik buyuk 'her §ey satlr satlrd1r.» 
l§te peygamberleri yalanlayanlann ba§ma . gelenler. Surenin daha 

onceki bolumlerinde bunlar teker teker anlat1lm1§tl. <<~u halde dti§li
nup ibret alan yok mudur? )) 

Ac1 ak1bete t;arptmlmakla hesab vermeleri bitmi§ degildir. Bunun 
otesinde hit; bir §eyin gozden kat;mad1g1 bir hesab yeri vard1r : «Yap
tlklan her §ey kitablarda kay1dhd1r.» Hesab gununde ag1lmak uzere sa
hifelere satlr satlr yaz1lm1§tlr : «Kliguk buyuk her §ey satlr satlrd1r.>> 
Kitabda satlr satlr yaz1lanlarm hit; birisi unutulmaz. 

Ayet-i kerime, bunca at;lklamalardan ve izahlardan sonra peygam
berleri· yalanlayanlann sayfasmdan bir ba§ka sayfaya get;iyor. Emin 
ve rahat bir hayat suren muttakileri tasvir etmeye ba§hyor : 

di 
mJ 

la 
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((Muhakkak ki miittakiler cennetlerde ve 1rmaklardad1rlar. Dogru
luk makammda, giic;lii bir hiikiimda,nn katmdad1rlar.ll 

Bunlar boyle iken miicrimler de cehennemde ve sap1khk ic;inde
dirler. Hor ve hakir olarak yiizleri iistii ate§e siiriiliirler. <<Cehenne
min ate§ini tadm.ll denilerek ate§in yak1c1hg1 yanmda bu yak1c1 hitab
lara muhatab olurlar. 

Miittakilerin durumu ise her iki noktadan da nimetlerle tasvir 
olunmaktadlr. Hem uCennetlerde ve 1rmaklardl;l.d1rlar. Hem de dogru
luk makammda, giic;lii bir hiikiimd~mn katmdad1rlar.» 

insan hissine derli toplu bir ifade ile nimet duygusu anlatllmakta
dlr. <<Cennetlerde ve 1rmaklardad1rlar.>> Nimet ve rahat, kelimelerin 
soyleni§inde bile kendisini hissettirmekte, bir rahatllk, bir giizellik, bir 
uyum gaze c;arpmaktad1r. S1rf kafiyenin ahengini saglamak ic;in ( ~ ) . 
kelimesi ( .A ) nm fethiyle varid oluyor. Bunun yam Slra kelimenin· 
soyleni§inden <;1kard1g1 ses tonunda bile bir giizellik bir rahatllk saglan
mak ic;in okunuyor. 

Hislere hitab eden nimetlerin yam s1ra kalbe ve ruha hitab eden 
lutuf ve kerem dolu nimetler de var. <<Dogruluk makammda, giic;lii bir 
hiikiimdann katmdad1rlar.>> Bulunduklan yer emin ve rahattlr. Hak
ka yakm ve §ereflidir. ilahi kurbiyet ile iinsiyet kazanm1§, temkin ile 
huzura erdirilmi§lerdir. <;iinkii onlar miittakilerdir... Allah'tan kor-

' kanlar ... Allah'1 gozetenler... Allah bir ki§iye iki korkuyu birden ver-
mez. Ya bu diinyada ki§i Allah'tan korkacaktlr, yahut da k1yamet gii
niinde. Kim bu gec;ici diinyada Allah'tan korkarsa, o ebediyyet diya
rmdan emin olur: Sade eminlikle de kalmaz. En korkunc; bir yerde lu
tuf ve kerem deryasma garkolur... uSeyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, 
XIV, 187-198). 

Miiteakiben Allah Teala buyuruyor ki: uVe Bizim emrimiz birdir; 
bir goz k1rpma~.gibidir.>> Yani Bizim emrirriiz yalmzca bir kelimedir. 
Bu da <<Ol» buyrugudur. Me§hur v~ zahir olan gorii§ budur. Buna gore 
Allah Teala bir §eyi murad ettigi zaman, ona yalmzca <<Ol>> der. Burada 
iki §ey vard1r : irade ve soz. irade kaderdir, soz de kaza. <<Bir . tek §ey
din> kavli ise iki anlama gelebilir : Birincisi, soziin tekrarma ihtiyac; 
olmad1gm1 ac;1klamakta ve emrin infazma. i§aret etmektedir. ikincisi, 
yaratl§ta durumun farkh olmad1gm1 a<;1klamaktad1r. Binaenaleyh Al
lah'm yiice Ar§'l yaratlrken olan emri, kiic;iiciik bir karmcayt yaratlr
ken vaki' olan emri gibidtr. Hepsinde de emri bir tektir. <<Bir goz k1rp
mas1 gibidir.» kavline gelince; bu, olu§un benzetilmesidir, yoksa emrin 
benzetilmesi degildir. Sanki Hak Teala §Oyle buyurmaktad1r: Bizim 
emrimiz bir tek emirdir ve emredilen §ey bir goz k1rpmas1 gibi oluver
mektedir. ~ayet bu te§bih emre raci' olsayd1 bu, oviilmeye deger bir ni- . 
elik olmazd1. Zira . «Ol» kelimesi aym §ekilde goz k1pmas1 gibi var olan 
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bir §eydir. Bu, me§hur ve zahir olan tefsirdir. Burada a~1k olan bir ba§-
. ka vecih daha var ki hikmet sahibleri bu veche kail olmu§lardlr. ~oyle 
ki : Allah'm takdiri i~erisinde yer alan §eyler miimkiin varllklard1r. 
Allah onlan kendi kudretiyle var eder~ Miimkiinlerin yokolu§u ise fark
hdir. Burada uzun · oldugu i~in a~1klanmay1 gerektirmez. Aynca Allah 
Teala'nm var ettigi miimkinler iki k1s1md1r: Birincisi uyu§maSl ha
linde uyu§abilen ciiz'leri bulunan §eylerdir ki uyu§ma ile bunlarm var
llgi tamamlarur. insan, hayvan, nebati ve ma'deni cisimler boyledir. · 
Dart riikun ile gokler ve diger cisimler de boyledir. Cisimlerle kaim olan 
arazlann hepsi de buna gore takdir edilmi§ ve sonradan var edilmi§
lerdiJ,". Once bunlarm ciiz'leri, sonra da bile§imi ve uyu§umu meydana 
getirilir. Boliimlerine, bile§imine ve· arazlanna bak1hrsa; bunlarm be
lirli bir ol~iileri vard1r. ikincisi ise boliimleri, par~alan ve niza:tn i~inde 
yer alan mikdarfan bulunmayan §eylerdir ki cisimleri aydmlatan de
gerli rUhlar bunlard1r. Felsefecilerin pek az1 miistesna hepsi ruhlann 
varllgm1 kabul etmi§lerdir. Kelamc1larm hepsi de onlara muvafakat 
etmi§, miicahede ve riyazat erbabmdan goniil sahibi olanlarm ~ogun
lugu da bunu kesinkes bildirmi§lerdir. i§te bu §eylerin varhg1 tek bir 
varllktir. Once ciiz'ler halinde var olmazlar. ikinci olarak bu ciiz'ler 
ger~eklik kazanil_lazlar. Halbuki c,:isimler ve onlarla kaim olan arazlar 
bunun aksinedir. Sen bunu bilirsen onlar derler ki: Cisimler takdiri 
ve halki §eylerdir. Ruhlar ise emri ve ibdai §eylerdir. Onlar. Allah Tea
la'nm; ((Bilin ki; yaratma· da, emir de O'nundur.n (A'raf, 54) kavlinin 
de buna i§aret ettigini soylerler. oyleyse cisimlerde yaratma, ruhlarda 
ise emir vard1r. Sonra onlar derler ki: Bu soziin haberde varid olamn 

· aksi oldugu samlmamahd1r. Qiinkii Rasulullah (s.a.); Allah'm ilk ya
rattigl §ey ak1ld1r, buyurmu§tur. Ve yine Aleyhisselatii ·. Vesselam; Al
lah, ruhlar1 cisimlerden iki bin sene once yaratml§tlr, buyurmu§tur. 
Allah Teala bir diger ayet-i kerime'de : ((Her §eyi yaratan Allah't1r.>> 
(Ra'd, 16; . Ziimer, 62) buyurmaktad1r. Yaratma, ruhlarm ve akhn var 
edilmesine 1tlak olunmu§tur. Qiinkii emir diye 1tlak edilen §eylere, ya
ratma vasfmm kullamlmas1 caizdir. Alem biitiiniiyle sonradan mey
dana gelmi§tir. Sonradari meydana getirme anlamma yaratma lafzm1 
kullanmak caizdir. Her ne kadar yaratmanm hakikatmda liigat bakl
mmdan takdir var; sonradan meydana getirmede bu anlam yok ise 
de, sonradan meydana gelmeye yaratm~ lafzmm kullamlmas1 caizdir. 
iki ibare arasmda fark bulunmami§ olsayd1, felsefecinin; sonradan var 
olan §ey kadimdir, demeyi kmad1~ gibi yaratllml§ kadimdir, demeyi 
de kmamas1 gerekirdi. Oyleyse Hz. Peygamberin; Allah ruhlar1 yarat
ml§tlr, kavli, emriyle &onradan meydana getirmi§tir, anlammad1r. Bu 
ifadenin kullamlmasu:.da biiyiik fayda vard1r. ~ayet Hz. Peygamber 
ifadeyi degi§tirip te ruhlarm emir, cisimlerin de yaratmayla var olduk-
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lanru soylemi§ olsaych, Allah'm kendisine ·ilimden fazlaca lutfetmedigi 
ki§i, rUhun yaratllmi§ olmad1gm1 zannedebilirdi. Yani sonradan mey
dana gelmi§ degildir, anlamma alabilirdi ve sap1t1rd1. Hz. Peygamber 
ise Rahmet Peygamberi olarak gond~rilmi§tir. Onlar derler ki: Allah 
Teala'nm ((Sana ruhtan sorarlar. De ki: Ruh, Rabbuiun emrindendir.>> 
(isra, 85) kavli ile ((Gokleri ve yeri altl giinde yaratan Allah'tlr.» (A'raf; 
54). kavline ve <<Sonra ·nutfeyi bir kan p1htls1 haline getirdik. Derken o · 
kan p1ht1Sm1 bir <;ignemlik et yaptlk. Bir gignemlik et pargasm1 kemik 
olarak yarattlk.» (Mii'mim1n, 14) kavline baktlgm zaman da yaratma 
emir, ruhlar ve hayaller arasmda farkhhk bulundugunu goriirsiin. Nite
kim Allah Teala, baz1 cisimlerin yaratilmas1 i<;in uzanan bir zaman mik
dan koymu§tur ki, bu altl g;iindiir. Baz1s1m da ard arda gelen bir dizi i<;e
risinde belirterek; sonra onu . yarattlk, ardmdan §Unu yaratt1k, buyur
mu§tur. Ruha gelince boyle bir §ey yapmaml§tlr. Sonra onlar derler 
ki: Bu soziimiizle cisi111lerin mutlaka uzanan bir zaman i<;erisinde yer 
almasr gerektigini ve A:llah'm onlan var etmesi i<;in baz1 giinlerin ge~
mesi gerektigini soyledigimiz samlmasm. Aksine Allah, hiirdiir. isterse 
gokleri, yeri, insam, hayvanlan, agaglan ve bitkileri bir goz k1rpmas1 
gibi en hlzh bir zaman dilimi igerisinde yaratabilir. Ama bu, nesnelerin 
ciiz'ler halinde meydana gelip cuz'lerin bile§iklerden once varoldugu ve 
bunlann varhgrmn, ciiz'lerin ve bile§iklerin varhgmdan once oldugu 
gibi bir s1ralama i<;erisinde meydana gelmi§ olmas1 gergegini ortadan 
kalchrmaz. Bu ciiz'ler ve bile§ikler Allah Teala'mn k1rma ve kmlmayi 
bir zaman i<;inde yaratmas1 gibi, ii<; def'ada alb kerre ii<; def'ad1r. Ve 
bunun akllda bir s1ralamas1 vard1r. Oyleyse cismin yaratlh§l nas1l far
zedilirse edilsin, her birisinin var edilmesi, Allah'm icad1 ve . tertibine 
dayah olarak belirli takdirler iledir. Ruhun da bir tek varhg1 vard1r 
bu da Allah'm icach iledir. i§te onlann sozii bundan ibarettir. 
· §i~di biz, varhktaki yaratma ve emir konusunda nakledilen ve 
akledileri §eyleri zikredelim: 

Birincisi, zikrettigimiz gibi emir, C<Ol» kelimesidir. Yaratma ise, 
kudret ve irade ile olan §eydir. ikincisi, cisimlerin bir k1smmda zikrettik
leri gibi ruhlarm var olmasma dair hususlard1r. Ugiinciisii, Allah'm 
kendisiyle var ettigi bir kudretinin ve kendisiyle tahsis ettigi bir iradesi
nin bulunmas1 mes'elesidir. §oyle ki; sonradan meydana getirilen §ey
lerin zamanla hususiyet kesbetmi§ bir varhg1 ve muayyen bir mikdan 
varchr. Onun varhg1- kudret iledir. Bir zamana· has olmas1 ise irade ile
dir. Kudretle olan §ey; yaratmad1r. irade ile olan §ey; emirdir. 0 §eyi 
emriyle bir zamana tahsis etmektedir. Nakli ve . akli deliller de bunu 
g6stermektedir. N~kli delile gelince; bu, Allah Teala'mn §U kavlidir. 
C<Bir §eyi murad ettigi zaman, O'nun emri sadece ona; ol, demektir. 0 
da oluverir.» (Yasin, 82). Burada «o.l» kavli iradenin ili§rriesine baglan~ 
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IDI§tlr. !yi bil ki; «Ol>> anlamma gelen ( J ) kelimesi, ka.f Ve nun 
harflerinden olu§an bir kelime degildir. Zira lafzm, ger~ek anlamma 
hamledilmesi halinde olu§, bu ccol» kelimesinden daha h1zh ve seri bir 
zaman i~inde ger~ekle§ir. <;iinkii kaf ve nun soyleyenin siralandirniasl 
sonucunda var olur. c<Ol» anlamma gelen ( §> lafzmda zaman var
dlr. Ohl§ ise bundan sonrad1r. Nitekim ayette de miiteakiben ccolur>, 
buyurulmaktadlr ve ta'kibiye anlamma bir ( u ) edatl getirilmekte
dir. Oyleyse c<ol» kelimesiyle kasdolunan harf ve sesin hakikatl olsayd1, 
olu§un bu harf ve sesten bir sure sonra ger~ekle§mesi gerekirdi ki mes'- . 
ele bOyle degildir. Biri diyebilir ki : iki harfin birlikte olmas1 da miim
kiindiir. Allah'm kelam1 bizim soziimiiz gibi zamana muhta~ degildir. 
Biz deriz ki: Bu takdirde bizim laf1zdan anladlglmlz manada ba§ka bir 
mana verilmi§ olur. Akli delile gelince; olu§un bir zamanla ihtisas kes
betmesinin bir anlam1 ve nedeni yoktur. Her ne kadar baz1 insanlar, 
yaratl§ ve varedi§in bir hikmete mebni oldugunu zannetmi§ler ve Al
lah Teala'mn yeryiiziinu insanlar i~in bir karargah olmak iizere ya
rattlgmi soyleyerek benzeri bir hikmete bina etmek istemi§lerse de, bu
nun bir mana ve illeti yoktur. Ancak yeryuzunun hususi bir zamanda 
yaratlh§I, insanlar i~in bir karargah olmas1 i~indir, denilemez. <;unku 
o, yaratlld1g1 zamandan ayn bir zamanda yaratllml§ olsayd1, yine de 
insanlar i~in bir karargah olabilirdi. Oyleyse bu zamanda yaratllma 
i~in tahsisinin bir anlam1 yoktur. Bu dogrudari dogruya s1rf hikmet 
i<;indir ve bu muktedir bir hukumdann emrine benzer ki, o emir verir 
ve kendisine; ni~in emir verdin? Neden boyle yaptm? diye sorul- . 
maz. Emir verenin kendisinden ba§ka maksadm1 bilen olmaz. 

Dordiinciisii, yaratllan §eyler ii~ nitelikten veya kar§Ihkh iki nite
likten ayn dii§iinulemez. BUnun misali cisimdir. Cismin yaratlldlktan 
~onra bir yer kaplamas1, durgun veya hareketli olmas1 laz1md1r. Cis
min once yaratma ile icabedilmesi ve bulunqugu halinde emirle . olma
sma Allah Teala'nm §U kavli delalet etmektedir: ((Muhakkak ki sizin 
Rabb1mz; gokleri ve yeri altl giinde yaratan Allah'tlr.» Nihayet ayetin 
sonunda ccOnlar O'nun emriyle miisahhar kilmml§lard>i'.>> (A'raf, 54; 
Yunus, 3) buyurulur. Yani yeryiizuniin yaratlh§mdan sonraki hareket 
ve · durgunlugunun v:esair hususiyetlerinin Allah'm emriyle oldugu 
belirtilmi§tir. Hz. Peygamberin; Allah'm yaratt1g1 ilk §ey ak1ld1r, Allah 
ona; gel, dedi geldi, sonra; git, dedi gitti, kavli de buna delalet eder. 
Boylece yaratma hakikatta, emir ise nite1ikte zikredilmi§tir. Keza Allah 
Teala'mn ((GOkleri, yeri ve ikisinin arasmdakileri altl gunde yaratan ... 
Rahman'd1r.» (Furkan, 59; Secde, 4) kavli de boyledir. Muteak1ben 
ccGokten yere kadar her i§i 0 duzenler: ... » (Secde, 5) buyurmaktadu. 
Biz bu ayetin tefsirinde bu konuyu zikretmi§tik. 

Be§incisi, Allah Teala'nm yaratlklar1 iki kis1md1r. Bir k1smm1 Al-
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lah Teala mumkun olan en h1zh §ekilde yara....tmi§br. Ak1l ve digerleri 
boyledir. ikincisi Allah Teala onlan belirli bir sure i<;erisinde yaratm1§- · 
tlr. Gokler, yer, hayvan ve bitkiler gibi. H1zhca yarat1lm1§ olan §eylere• 
«emr)), bir sure it;erisinde yaratllml§ olan §eylere de «yaratma1> laf:Za 
kullamlml§tir. Bu da ikinci vecih gibidir. 

Altmclsl, bizim Allah Teala'nm <<Ona ve yere dedi ki : isteyerek 
veya istemeyerek ikiniz de gelin.n (Fussilet, 11) ka,vlinin tefsirinde soy
ledigimiz gibi yaratmanm takdir, var etmenin ise ondan sonra olup bu 
sonrallgm zaman bak1mmdan degil, s1ralama bak1mmdan oldugunu 
soylemi§ oldugumuz sozdur. Allah Teala'mn bilgisinde gokler .takdiri 
oian iki gunde yedi gok halinde olmu§tur. Allah, bildigi §ekilde onlar1 
yaratmay1 takdir etmi§tir ve bu icad, var etmedir. Birincisi yaratma, 
ikincisi icad yani var etme, emirdir. Bu anlam gramer yonunden alm
ffil§br. Nitekim ·§air §oyle der : 

«insanlardan · bir k1sm1 takdir eder de kesinle§tirmez. 11 

Yani planlar fakat kesmez ve ay1rmaz. T1pk1 bir terzi gibi once ol
<;er, sonra keser. Bu anlam liigat bak1mmdan her ne kadar yakm ise 
de, Kur'an 1sblah1 bak1mmdan uzakt1r. <;unku Allah Teala nerede ya
ratmayi zikretmi§se, onunla var etmeyi kasdetmi§tir. Nitekim §oyle bu
yurmaktadir: «Andolsun ki onlara: Yaratan kimdir? diye sorsan .... l) 

(Ankebut, 61), «insan, Bizim kendisini bir damla sudan yaratbgimiZl 
gormedi mi?)) (Yasin, 77). Burada biz boyle takdir ettik, daha sonra 
bundan var edileceklerdir, anlam1 kasdedilmi§ degildir. 

Yedincisi, yaratma ilk defa var etmedir. Emir ise var olamn yeni
den var edilmesidir. Allah TeaJa once mahlukatl yava§ yava§ yaratmi§, 
sonra k1yamet gunu onlan en h1zll bir zaman dilimi it;erisinde dirilte
cektir .. . 

Sekizincisi, var etme yaratmad1r. Yok etme ise emirdir. Yani Al
lah Teala <;ok sert ve §iddetli olan meleklere, onlan yok edin veya §Un
lan yapm, der ve onlar da Allah'm emrine isyan etmezler. Bir kere da
ha Allah'm emrini tekrarlamasm1 beklemeden emri yerine getirirler. 
O'nun emri bir kerelik emirdir, bunun arkasmdan yokluk ve helak ge
lir. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XXIX, 74-76) 

KAMER SiJRESiNiN SONU 



RAHMAN SiJRESi 

(Mekke'de m1zil olmu§tUr. Medine'de' nazil oldugu da soylenir.) 

imam Ahmed der ki: Bize Affan'm .. . Zir'den rivayetine gore bir 
adam ibn Mes'ud'a : «Orada ( cenne'tte) bozulma~~n sudan 1rmaklar 
vardir.>> (Muhammed, 15) ayetindeki .( ·0-"T ) kelimesini na
sil bilirsin? diye sordu. 0: Biitiin Kur'an'I okudun mu? dedi. 0 ki§i: Ben 
bir tek rek'atta mufassal surelerin hepsini okuyorum, dedi. ibn Mes'tld 
ona: Yaziklar olsun sana, §iir okur gibi h1zh h1zh m1 okuyorsun? Ben 
Hz. Peygamber (s.a.)'in mufassal surelerin ilkinden itibaren hangi su
releri iki§er iki§er okudugunu iyi bili:rim, dedi. ibn Mes'lld, mufassal 
sfu'eler,in ilki Rahman suresidir, dedi. 

Ebu isa et-Tirmizi der ki: Bize Abdurrahman ib;n Vak1d Ebu Miis
lim'in ... Cabir'den rivayetine gore; o, §Oyle anlatiyor: Allah Rasulii 
(s.a.) ashabmm yanma pkti ve onlara ba§mdan sonuna kadar Rahman 
suresini okudu. Onlar sus_!;ular. Hz. Peygamber: Cinlerle bulu§tligum 
gece bu sureyi cinlere okudum. Onlar sizden daha iyi (daha giizel) 
cevab vermi§lerdi. Ben her ne zaman <<~u halde Rabb1mzm hangi ni
metlerini yala;n sayabmrsiniz?)) klsmma geldigimde onlar : Rabb1rmz, 
Senin nimetlerinderi hi~ bir §eyi yalan sayinaYiz, hamd Sanadir, dediler. 
Hadisi rivayetten sonra Tirmizi der ki : Bu, garib bir hadistir. Sadece 
Velid ibn Miislim kanahyla Ziiheyr ibn Muhamm~d'den rivayetini bili- . 
yoruz, der. Sonra Tirrilizi imam Ahmed'den rivayetle onun bu raviyi ta
nrmadigmi, ~am'hlarm Z'iiheyr ibn Muhammed'den rivayetlerini miin
ker gordiigiinii sayler. Hadisi Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar da Amr, ibn 
Malik'den, o ise yelid ibn Miislim'den; Abdullah ibn Ahmed kanaliyla ... 
Velid ibn Miislim'den rivayet etmi§ sonra da: Hadisin sadece bu kanal-
dan rivayet edildigini biliyoruz, demi§tir. . 

Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki ·: Bize Muhammed ibn Abbad ibn Musa 
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ve Amr ibn Malik el-Basri'nin . .. ibn Orner' den rivayetine gore Allah 
Rasulii (s.a.) Rahman suresini okudu - veya yanmda okundu- ve 
§Oyle buyurdu: Size ne oluyor; cinlerin Rablarma sizden daha giizel 
cevab verdiklerini i§itiyorum, buyurdu. Ashab1: 0 da nedir ey Allah'm 
el<;isi? dediler. Allah Rasulii §Oyle buyurdu : Allah Teala'nin ~~~u halde 
Rabb1mzm hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?)) kavline geldigimde 
cinler: Rabb1m1z, nimetlerinden hi<; bir §eyi yalan saymay1z, dediler. 
Hadisi Haf1z el-Bezzar da Amr ibn Malik'den rivayet etmi§ sonra da: 
Hz. Peygamberden bu hadisin bu isnad ile ve sadece bu kanaldan riva
yet edildigini biliy?ruz, demi§tir. 

""/J,., ./.,.;.~ ,.,..,,~ ,.,. •• ,~,,.,A~.,, 

· ~'~f~G?\ ~ S9.'~~Sw .. ~~~Sl,::A\'~t~'j-)' 
j~,. ~i;;~~S~\,.,r~\~{~y-:\l--~~~~-~~r-:.<\\ ... ~ 
..... ,tj, ~ .. ,cJJ~) ~lJ~ .... ~'.J~:.J~";;J 

;!t""\{~~~(~0:~~~~~5~\f ·~~~;d(J~·''');;f~ ~.,' ,~, /~ ~ .,., ~ ~ .,;/• '.)' .r~ ... ~ 
~ (.,~C}: _.,' \ ... ., 'L'>. """ ... > • ~ ., , ... ,~ 
cy~~--;f ~;~~ l/® :_, ~) \j~·:~ ~ ~~~~ ~G\ ~~ ~ 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n Ad1yla. 
1- Rahman, 
2 - Kur'an'1 ogretti. 
3 - insan1 yarattl. 
4 - Ona beyan1 ogretti. 
5 .- Gune~ de, ay da bir hesab iledir. 
6 - Bitkiler ve agaylar da secde ederler. 
7 - Gogu yiikseltmi~ ,mizan1 koymu~tur. 
8 ~ Tartlda haks1zhk etmeyin, 
9 - Tartly! dogru yap1n, tart1lan1 eksik yapmay1n. 

10 - Yert de yaratlklar ic;in alc;alttl. 
11 - Onda meyveler, salk1mh hurma agac;lan; 
12 - Yaprakh taneler ve kokulu· bitkiler var. 
13 - $u halde Rabb1n1z1n hangi nimetlerini yalan sa· 

yabilirsiniz? 
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Rahman ve insan 

Allah Teala yarat1klarma olan rahmeti ve lutfunu haber veriyor. 
0; kullarma Kur'an'1 indirmi§, rahmette bulundugu kimselere onun ez
berlenmesini ve anla§1lmasm1 kolayla§tlrm1§tlr. «Rahman, Kur'an'1 og
retti, insam yarattl. Ona beyam ogretti.» Hasan buradaki beyamn Kur' 
an'm nutku (telaffuzu) oldugunu soylerken Dabhak, Katade ve ba§ka
lan da bununla haYlr ve §errin kasdedildigini soylerler. Burada Ha
san'm a~1klamas1 gtizel ve kuvvetlidir. Zira ayet-i kerime'lerin ak1§1 Kur' 
an'm Allah tarafmdan ogretilmesine dairdir. Kur'an'm ogretilmesi de, 
onun tilavetinin yerine getirilmesidir. Bu da yarat1klara onun telaffu
zunun kolayla§tlnlmas1, harflerin mahrecleri ve nevilerinin ~e§itliligine 
ragmen harflerin bogaz, dil ve iki dudak gibi yerlerinden c;1kanlmas1mn 
kolayla§tmlmas1 ile mtimktindtir. 

«Gtine§ de, ay da bir hesab iledir.» Her ikisi de degi§mez ve sars11-
maz bir §ekilde kanunla§m1§, kesinle§mi§ bir hesaba gore birbirini ta'
kib ederek hareket ederler. Allah Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde de §OY
le buyurur : «Gtine§e, aya ula§mak dti§mez. Gece de, gtindtizti gec;ecek 
degildir. Her birisi bir yortingede ytizerler.» (Yasin, 40), «Sabah1 yanp 
~1karand1r. Geceyi bir stikun, gtine§i ve ay1 da vakit olc;tisti k1lm1§tlr. i§
te bu; Aziz, Alim olanm takdiridir.» (En'am, 96). 

, ikrime'den rivayete gore; o, §oyle demi§tir : Allah Teala, btittin in
sanlann, cinlerin, hayvanlarm ve ku§larm gozlerinin · nurlanm bir ku
lun iki goztinde toplam1§ olsa, sonra da gtine§in ontindeki yetmi§ perde
den bir tanesini ac;m1§ olsayd1, ona bakmaya gtic; yetir~mezdi. Halbuki 
gtine§in nuru Ktirsi'nin nurunun yetmi§ parc;asmdan bir par~adlr. 

Ktirsi'nin nuru Ar§'m nurunun yetmi§ parc;asmdan bir par~adlr. Anj'm 
nuru da (zat-1 Bari'nin ontindeki) orttintin nurunun yetmi§ parc;asm
dan bir parc;ad1r. Hele bir dti§tin, kul Rabb-1 Kerim'inin ytiztine ayan
beyan baktlg1 demde Allah, , o kulun gozlerine nas1l bir nur vermi§tir. 
ikrime'nin bu soztinti ibn Ebu Hatim rivayet ediyor. 

Allah Teala : «Bitkiler ve aga~lar da secde ederler.>> buyuruyor. 
ibn Cerir Taheri der ki :· Ayet-i kerime'deki ( ~~- ) kelimesinin; gov
desi olan bitki anlamma geldiginde icma etmi§ler ( ~~ - ) kelime
sinin anlammda ise ihtilat .etmi§lerdir. ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn 
Ebu Talha onun bu kelimeyi, yerytiztine yaYllari bitkiler i~e izah ettigi
ni soyler. Said ibn Ctibeyr, Stiddi ve Stifyan es-Sevri de boyle soylemi§
lerdir. ibn Cerir -Allah ona rahmet eylesin- bu a~1klamaYl tercih et 
mi§tir .Mticahid'e gore ise bu kelime gokteki y1ld1za delalet eder. Hasan 
ve Katade de boyie soylemektedir. Bu; ac;1k ve kuvvetli olan gorti§ttir ki 
en dogrusunu Allah bilir. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de 
§Oyle buyurur : ccGoklerde ve yerde olanlarm; gtine§, ay, y1ld1zlar, dag-
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lar, aga~lar, hayvanlar ve insanlarm bir ~ogunun Allah'a secde ettikle
rini gormiiyor musun? insanlarm . bir~ogu da azab1 haketmi§tir.>> 
(Haec, 18). , 

«Gogii yiikseltmi§, mizam koymm~tur.» ayet-i kerime'sindeki mi
zandan maksad adalettir. Nitekim ba§ka bir ayP.t-i kerime'de: «Andol
sun ki peygamberlerimizi belgelerle gonderdik; insanlarm dog,ru hare
ket etmeleri i~in peygamberlere kitab ve ol~ii indirdik.» (Hadid, 25) bu
yurulurken, burada da Allah Teala §6yle buyuruyor : «Tartlda hakslz
hk etmeyin.» Allah Teala gokleri ve yeri, her §eyin hak ve adalet ile ol
masl i~in, hak ve adalet}e yaratmi§tlr. Bu sebeple: «TartiYI dogru ya
pm, tart1Iam eksik yapmaJin.» Tartlda eksiltmeyin; aksine hak ve ada
letle tartm, buyurmu§tur. Ba§ka bir ayette §Oyle buyurulur: <<Dogru 
ol~ekle tartm.>> (~uara, 182). 

<<(Gogii nas1l yiikseltmi§se aym §ekilde) yeri de yaratlklar i~in al
~altti.» Yeryiiziinii koymu§, hazirlarm§, iizerindeki 1rklan, §ekilleri, 
renkleri, dilleri muhtelif insanlar, yeryiiziinun ~e§itli bolgelerinde ve 
yerlerindeki yaratlklar huzur bulsunlar diye oraJI yiiksek ve muhkem 
daglarla saglamla§tlrmi§tlr. ibn Abbas, Miicahid, Katade ve ibn Zeyd; 
ayet-i kerime'deki insanlar kelimesinin, biitiin yaratlklara delalet etti
gini soylerler. «Onda (renkleri, tadlan ve kokulan muhtelif) meyveler, 
salkii!lh hurma aga~lan var.» Burada hurma agac1 anlamma gelen 
( -~ 1. ) ,kelimesi onun degerine, kuru veya ya§ halde faydasma i§a-

-retle tekil olarak getirilmi§tir. ibn Abbas'tan rivayetle ibn Ciireyc, 
ayet-i kerime'deki (- ilf'\'1 ) kelimesinin; tomurcuklardan olu§an to- . 
pak, §eklinde a~Iklami§tlr. Miifessirlerden bir~ogu da boyle soyle;mekte
dir. 0; salklmm ~oplerinin olu§up goriindiigii halidir. Sonra salk1m olu
§Ur ve once ye§il, ham hurma, sonra ya§ hurma haline gelir sonra da 
iyice geli§erek olgunla§Ir. · 

ibn Ebu Hatim derki : Amr ibn Ali es-Sayrafi kanahyla ... ~a'bi'den 
rivayetle anlatlld1gma gore; o, §oyle demi§tir: (Rum krah) Kayser, Hz. 
Orner ibn Hattab'a §Oyle yazd1: Sana gondermi§ oldugum el~ilerimin 
dondiigiinii bildiririm. Onlar iddia ediyorlar ki, sizin taraf1mzda hi~ bir 
faydas1 olmayan bir aga~ varrm§. Once merkep kulagi gibi ~Ikar, sonra 
inci misali yanhr, sonra ye§ererek ye§il ziimriit gibi olur, sonra k1zanr 
ve klrrmz1 yakut §eklini ahrmi§. Olgunla§arak giizel ve tath bir helva 
gibi olur, sonra kuruyarak oturanlar i~in korunak, yolcular i~in az1k 
olurmu§. ~ayet el~ilerim dogru soyliiyorlarsa ben, bunun ancak cennet
teki aga~lardan bir aga~ olabilecegini samyorum. Orner ibn Hattab da 
ona §oyle yazd1: Mii'minlerin emiri Omer'den Rumlarm krah Kayser'e: 
Muhakkak ki senin el~ilerin sana dogru soylemi§ler, o aga~ bizim klta
rmzda vardir. Bu aga~ Hz. Meryem'in oglu tsa'y1 dogurup ta logusa ol
iugu zaman Allah'm onun i9in yaratrm§ (bitirmi§) oldugu aga9tlr. AI-
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lah'tan .kork ve Allah'tan ayn olarak isa.'YI ilah edinme. ((Gerc;ekten Al
lah katmda isa'nm durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah onu top
raktan yaratti. Sonra ona : ol, dedi, o da oluverdi. Hak; Rabbmdand1r. 
Oyleyse §iiphecilerden olma.)) (Al-i imifm, 59). 

Katade ve Hakem'in soylediklerine gore ise ayet-i kerime'deki 
( i~)'l ) k~limesi, hurma agacmm g~vde·sindeki liflerden ibaret 
olan ::;amamjtr. Ibn Abbas'tan rivayetle Ali Ibn Ebu Talha da «Yaprak
h taneler ve kokulu bitkiler var.)) ayet-i kerime'sindeki ( ~JI ) 
kelimesini, tanelerin samam ile. agiklami§tlr: ibn Abbas'tan rivayetle 
A vfi der ki : Ba§I kopa.~.·1lan ye§il ekinlerin yaprag1 kurudugu zaman bu 
isimle adlandmhr. Katade, Dahhak ve Ebu Malik de bu kelimeyi tane
lerin samam ile ac;tklarm§tlr. ibn Abbas, Miicahid ve birc;oklan ayet-i 
kerime'deki Reyhan't; yaprak ile izah ederler. Hasan ise bunun insanla
rm bildigi Reyhan oldugunu sayler. ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu 
Talha da onun ye§il ekinler oldugunu belirtir. En dogrusunu Allah bi
lir. Ayetin anlam1 §byle olmahdtr : Bugday ve arpa gibi 'bitkilerin ekil-

. dikleri zaman ba§ak te§ekkiil edince ba§agm iizerinde yapraklan vardlr. 
Reyhan ise onun sapma sanlml§ olan yapraga denir. Ayet-i kerime'deki 
( _ ~I ) kelimesi; ekinin ilk bittigi ve heniiz koksiiz oldugu do
nemdeki yaprag1, Reyhan kelimesi de; siyahla§Ip ba§ ktsmmda tane 
olu§tugu zamandaki yaprag1 ile ac;tklanmi§tlr. ( ... ) 

((~u halde Rabbtmzm hangi nimetlerini ya1an sayabilirsiniz?)) Ey 
insan ve cinler toplulugu, hal boyleyken hangi nimetleri yalan sayabi
lirsiniz? Bu ac;1klama Miicahid ve birc;oklanna aittir. Bu ac;tklamaya 

. a yet-i kerime'nin devam1 da delalet etmektedir: Yani sizin iizerinizde 
Allah'm nimetleri son derece ac;tktlr. Ve siz, onlarm ic;ine dalmt§ du
rumdasimz. Onlan elbette inkar edemezsiniz. Biz, mii'min cinlerin soy
lemi§ oldugu gibi: Allah'1m ,ey Rabb1m1z, Benin nimetlerinden hie; bi
rini yalan saymaytz, hamd Sanadtr, diyecegiz. ibn Abbas §byle dermi§: 
Hay1r Rabbtmtz, onlardan hie; bir §eyi yalansayma)'lz. imam Ahmed der 
ki: Bize Yahya ibn ishak'm ... Ebubekir'in k1z1 Esma'dan rivayetine 
·gore; o, §6yle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.)nii Kur'an okurken i§ittim. 
Kendisine emredilen hakikatleri ac;tklamazdan once riikne dogru na
maz kthyor, mii§rikler de onu di!lliyorlardl. 0 : ((~u halde Rabbtmzm 

. hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?)) ayetini okumaktaydl. 

iZAHI----
• 

«Giine§ de, ay da bir hesab iledir. Bitkiler ve agac;lar da secde eder-
ler.>> 

Bu ayetin tertibinde baz1 vecihler vard1r : 
1 ~ Allah Teala, kendi zatmm Rahman oldugunu 'tesbit ettikten 
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sonra, rahmet ve §ifa olan ger~ege, yani Kur'an-1 Kerim'e i§aret ediyor 
ve bunun arkasmdan da insanoglunu yaratmaya koyularak ona ihsan 
ettigi nimeti bildiriyor. Bu oylesine bir nimettir ki, diger nimetlerin 
hepsi onunla tamamlamr. Eger insanoglunun yaratlh§I ve varolU§U ger
~ekle§meseydi hi~ bir nimetten yararlanamazd1. Ve arkasmdan da «Ona 
beyam ogretti.11 diyerek idrak nimetini a~Ikhyor . idrak de varhk nimeti 
gibi bir nimettir. Eger idrak olmasaydi, diger nimetlerden faydalanma 
imkam mevcud olmazd1. Ve arkasmdan da bilinen iki a~Ik nimeti zi.kre
diyor. Bu iki nimet, semavi nimetl~rin arasmda en a~Ik nimettir. Bun
lar giine§ ve ayd1r. Eger giine§ olmasaydi, karanhk yok olmazd1. Ay da 
olmasaydi, goriilen nimetlerden bir~ogu ortaya ~1kmazd1. Diger yildiz
lar ise bunun aksinedir. Qiinkii diger yildizlardaki nimet bu iki gok cis
minde a§ikar oldugu gibi hi~ bir yerde a§ikar olmaz. Sonra Hak Teala 
bir hesaba gore hareket ettiklerini bildirerek bu ikisinin faydalanm a~Ik
hyor. Bu hesab asla. degi§mez. Eger giine§ bir yerde sabit durup , kal
saydi, hi~ bir kimse ondan yararlanamazd1. Eger giine§in seyri yaratlk
lar tarafmdan bilinmeseydi vaktinde ekin ekerek ondan yararlanamaz
lardi ve dolayisiyla mevsimleri anlayamazlardL Sonra bunlarm kar§I
smda yine yeryiiziinden a~1k~a goriilebilen· iki nimeti beyan ediyor. Bu, 
biri koksiiz digeri koklii olan iki bitkidir. R1zkm ash bitkidendir. Eger 
bitki olmasayd1, Ademogullan - Allah'm dedigi miistesna- herhangi 
bir nz1k elcie edemezlerdi. R1z1k nimetlerinin temeli evdir. Biz; bitki nz
km kokiidiir, dedik. Qiinkii nz1k; ya bitkisel olur veya et ve siit ile diger 
hayvan otganlarmdan olu§an hayvansal g1da ile olur. Bitki olmasayd1 
hayvan ya§ayamazdL As1l g1da bitkidir. Bitki iki boliimden meydana 
gelir. Bir k1sm1 ayakta dikilir bugday, arpa ve biiyiik aga~lar gibi. Mey
velerin kokleri de boyledir. Bir k1sm1 da ayaga kalkmaz, topragm iizeri
ne yayihr, hayvan g1dasmm ash olan ot ve benzeri §eyler gibi. 

2 - Allah Teala; birlikte ba§ka bir delile gerek b1rakmayacak ye
terli delil olan Kur'an'1 zikrettikten sonra, ((Giine§ de, ay da bir hesab 
iledir. Bitkiler ve aga~lar da secde ederler.n buyuruyor. Bu ve benzeri 
ayetler gosteriyor ki ; baz1 ki§iler temiz bir ruha sahib olurlarsa Allah'm 
Kur'an'mda gosterdigi deliller onlar i~in ba§ka bir delil aramaya gerek 
b1rakmaz. Bunlar i~in giine§ ve aym da arasmda bulundugu di§ diinya
dan pek ~ok deliller vard1r. Ancak bu ikisini se~ip zikretmesi bunlann 
hareketlerinin hesab ile olmasmdand1r. Bu ise onlan ozel bir §ekilde em
rine boyun egdiren ihtiyar sahibi bir failin bulundugunu gosterir. Yer
yiiziinde bulunan tabiat~I filozof ve dig.er insanlar birle§ip de onun ha
reketini muayyen bir ytiriingedeki seyrini belirli bir ytinde ve belirli bir 
mikdarda azaltmak iizere ~ah§salar ; hi~ birisi istegine kavu§amaz. An
cak ger~ege doniip Allah'm bunlan diledigi gibi hareket ettirdigini soy
lemekten ba§ka bir§ey yapamaz. Yeryiiziiniin, gokyiiziiniin ve diger ci-
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simlerin zikri ise Kur'an-1 Kerim'de yer alan sem'i (i§itilerek elde edi
len) delilleri takviye eden akli delillerden ibarettir. 

3 - Biz dedik ki : Bu sure, astronomi bak1mmdan onemli delilleri 
gosteren bir mucize ile ba§lamaktadir. Bundan sonra Kur'an mucizesi
nin zikredilmesi -dikkatleri iizerine ~ektigimiz gibi- peygamberleri 
inkar edenlere bir cevab niteligindedir. ::?oyle ki; Allah Teala, peygam
berine kitab1 indirmi§ ve onu en degerli hitab ile insanlara el~i olarak 
gondermi§tir. Baz1 inkarc1lar diyebilirler k1 : Bir cismin gokten yere in
mesi veya yerden goge ~1kmas1 nas1l miimkiin olabilir? i§te Allah Tea
la bunlara cevaben buyuruyor ki: «Giine§ de, ay da bir hesab iledir.» 
Bu da gosteriyor ki giine§in ve aym hareketleri tabii yQlla degil, iracte 
sahibi bir hareket ettiricinin onlan hareket ettirmesiyle ger~ekle§mek
tedir. Onlar bu konuda bize muvafakat ederler ve derler ki : Devri ha
reket ( dairevi hareket) irade ve tabU yolla ger~ekle§emez. Biz deriz ki : 
Giine§i ve ay1 dairevi olarak hareket ettiren zat, aym istikamette mele
gi de yeryiiziine indirir. Sonra bitki ve aga~ yukanya dogru aym istika
mette hareket ederler. Kald1 ki sizin gorii§iiniize gore, ag1r cisimler diiz 
~izgi istikametinde yukanya dogru yiiks~lemezler. i§te bu bitki ve aga
cm yiikseli§i Allah Teala'mn kudreti ve iradesi iledir. Melegin yeryii
ziine dogru ini§i de aym §ekilde felegin hareketi gibi uygun bir hareket
tir. 

«Hesab iledir.n kavline gelince; bu ayet onlarm : «Arannzdan. zikir 
ona nn indirilmi§tir?n sozlerine cevab niteligindedir. ::?oyle ki: Allah Te
ala nas1l giine§in ve aym hareketleri i~in belirli bir yoriinge ve bilinen 
bir giizergah ve ozel bir mikdar se~ip ta'yin etmi§se, aym §ekilde melek 
i~in de belirli bir vakit, ozel bir yoriinge se~ip ta'yin etmi§tir. Bu, O'nun 
lutfunun eseridir. Bu ayetin tefsirinde baz1 bahisler bulunmaktadlr: 

a) Allah'a aid olan bir konuda ((Her ikisi de bir hesab iledirn buyu
rularak Allah onlan bir hesaba gore hareket ettirmi§ veya emre amade 
kiliDI§ veya yiiriitmii§tiir, denilmemi§tir. Halbuki insanm yaratlh§m
dan bahsederken ((insam yarattl. Ona beyam ogretti.n buyurularak, Al
lah'a izafe edilmi§tir. Buradaki hikmet nedir? Biz deriz ki: Bu konuda 
pek ~ok hikmetler vard1r : Bunlardan birisi §Una i§aret olabilir: insa
mn yaratlh§I ve ona beyanm ogretilmesi, onun yaranna olan nz1k ve 
benzeri §eylerin yaratllmasmdan daha miikemmel ve daha muazzam
dir. Bunun i~in Allah Teala insanm yaratlh§mda onun faili ve yaplCl
smm kendisi oldugunu a~1lc~a belirtirken, burada onu tasrih etmemi~
tir. Bir diger hikmet de §U olabilir : «Giine§ de ay dan ifadesi bu biiyiik
liikte olan §eyler i~in ornek olarak verilmi§tir. Nitekim bir ki§i; ben sana 
defalarca, binlerce, yiizlerce §ey verdim, bir, on, yiiz kerre i§in oldu yine 
de te§ekkiir etmedin, der. Bu demektir ki; ben sana §U kadar imkan ve 
ikramda bulundum. Yalmz ikram1 bol oldugu zaman a~1kc;a belirtir. Bir 
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diger hikmet de §Udur : Biz <•Giine§ de, ay da)) kavlinin i§itilerek elde 
edilen delilleri takviye sadedinde akli bir delil olduguna i§aret etmi§tik. 
Allah Teala a~1kga boyle yaptlm demiyor. <;iinkii bu, akli olan bir de
lile i§arettir. Akli delile baktlgm zaman onun benden ve benim katlm
dan oldugunu bilir ve i'tiraf edersin. Sem'i (duyularak elde edilen) de
lile gelince: fiilin kendisine raci' oldugu §eyin ta$rih edilmesi gerekir. 

b) 0\.-:>..J. ) kelimesindeki ( '-' ) edatl nereye taalluk et-
mektedir? Biz deriz ki : Bu, tefsirin beyam niteligindedir. A~1klanmas1 
ise daha once ge~mi§ti. Bir diger cepheden de deriz ki : «Hesab Hedin> 
kelimesinde iki vecih vard1r. Birincisi me§hlir olan hesab ile kasdedilen 
§eydir. Bu takdirde kelimenin ba§mdaki ( "-:-' ) edat1 musalaha ic;in 
olur. Siz; hay1r ile geldin, dediginiz zamanda ( ~ ..::....,..J.t ) 'ifadesini 
kullamrsm1z. Yani hay1r ile beraber ve aym anda geldin manasm1 ta§Ir. 
Giine§ ve ay da boyledir. Bunlarm cereyam kendi hesablanyla beraber
dir. Keza §U ayet-i kerime'lerdeki ( "-:-' ) edatl da a,ymd1r: «~iiphesiz 

ki Biz her §eyi bir ol~iiye_ gore yaratmi§lZdlr.J) (Kamer, 49) «O'nun ka
tmda her §ey bir ol~iiye goredir.)) (Ra'd! 8) Ancak buradaki ( ~ ) 
edatmm, -yard1m dilemek anlamu~a gelen (istiane) edatl olmas1 da muh
temeldir. Nitekim siz; Allah'm yard1m1yla galib geldim, Allah'm tevfikiy
le haccettim, dersiniz. Aym §ekilde giine§ ve ay da Allah'm hesab1 ile 
ak1p gitmektedirler. ikinci vecheye gelince ( - .)~\ ) felek anlamm
,dadir. Bu, degirmenin ortasmda donen ve ta§I da dondiiren mile te§bih 
iledir. <;iinkii araplar buna degirmenin mili anlamma ( 1>-)1 .:_,~,... ) 
derler. Bu takdirde kelimenin ba§mdaki ( ~ ) edatl istiane i~in olur. 
Nitekim aletlerden bahsederlerken; kalemle yazd1m, denir. Binaenaleyh 
giine§ ve ay da felek ile birlikte donerler. Nitekim Allah Teala «Her biri 
bir yoriingede yiizer.)) (Enbiya, 33) buyurmaktad1r. 

c) Me§hlir olan §ekle gore, acaba giine§ ve aydan her biri bir hesab 
ile mi hareket etmektedir, yoksa her ikisi de bir tek hesab ile mi hare
ket etmektedir? Buradan kasdedilen mana nedir? Biz deriz ki: Her iki
si ~e muhtemeldir. Her birine baktlgimizda, her birinin kendine gore 
bir hesab1 oldugu goriiliir. Bu, Allah Teala'nm «Her biri bir yoriingede 
yiizer.» kavli gibidir. Bu ifade, hepsi bir yoriingede toplanmi§tlr anla
mmda degildir. (Bir sonraki izaha bakmtz.) Ve yine Allah Teala'mn ": 
«O'nun katmda her §ey bir ol~iiye goredir» kavli gibidir. Allah Teala 
nokta-i nazanndan baktlgimtzda, hepsi bir tek hesaba baghdtr. Allah 
Teala. her birine, kendine ozgii olan hesabm1 tek bir Ol~ii ile vermi§tir. 
Bunun misali, kendi . mirasm1 varislerinden her birine tek bir hesabla 
ve belirli bir pay oramnda taksim eden ki§inin misalidir. Ancak varis
ler arasmda durum farkh olur. Bir .kiSnn malm altlda birini ahrken, bir 
k1sm1 §U kadar, bir k1sm1 da o kadar ahr. Bir tek hesab da boyledir. 
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((Bitkiler ve aga~lar da secde ederler.n Bu ayette de aym §ekilde bir
~ok bahis vard1r : 

I - Bundan onceki ciimlelerin atif edat1 olan ( J ) kullaml
madan zikredilip te burada atif edat1 olan vavm zikredilmesinin hikme
ti nedir? Biz deriz ki bu, soze ~e§itlilik kazandirmak i~indir. Zira ba§ka 
birine ikramda bulunan bir kimse, bazan bunu stireklilik ifade eden atlf 
edat1 kullanmadan sayler ki boylece soz iki farkh ~e§ide aynhr. Mesela 
falanca sana ~ok ikramda bulundu. Fakirlikten sonra zenginle§tirdL 
Zilletten sonra seni izzete kavw~turdu, zaaftan sonra kuvvetlendirdi, 
denilir. Bazan da atif edat1yla anlatlhr ki bu atlf edat1, ( J ) , 

( . j l , ( r ) harfleriyle olur. 0 takdirde §6yle denir: Falanca sa
na ikramda bulundu ve seni nimetlendirdi ve sana iyilikte bulundu. Ve
ya bu ifade §Oyle de soylenir : Seni yeti§tirdi, sana ogretti ve seni zen
ginle§tirdi. Veya bu ifade §6yle de kullamlabilir : Sana verdi, sonra seni 
zenginle§tirdi, sonra da insanlan sana muhta~ k1ld1. Aym §ekilde bura
da da iki tiir farkliligm ifadesi i~in boyle kullamlmi§tlr. ,Eger : Konuyu 
biraz daha a~Ikla ve her iki ifade §ekli arasmdaki anlam farkm1 beyan 
et denilirse, biz deriz ki : Bu ifadeyi atif edat1 kullanmadan soyleyen 
ki§i, sanki bununla pekc;ok nimetleri a~1klama maksadm1 giitmektedir. 
Nimetleri a~Iklarken de sozii uzatmadan hepsini kapsayacak bir i.islub 
kullanarak atif edat1 olan harfi terketmektedir. Bu ifade kahb1 ~ogun
lukla nimetin ii~ten fazla veya en azmdan iki nimetten fazla oldugu za-. 
man kullamhr. Bu iki nimet zikredildigi zaman ki§i §Oyle der: Falanca 
sana mal verdi ve k1zmi seninle evlendirdi. Bu takdirde adamm sozii 
~ok ikramda bulunulduguna i§aret olur. Ancak numune olmak i~in bu 
~ok imkandan iki tanesi zikredilmi§tir. Bunu atif edatim kullanarak 
soyleyen ki§i ise her nimetin ba§h ba§ma bir ozellik kesbettigine dik
katleri ~ekmi§ olmaktad1r ve bedel, yorumlama gibi birtak1m hevesler
den uzak durmak istemektedir. Sozgelimi, sana ikramda bulundu, sa
na mal verdi diyen ki§inin soztinde ikinci ciimle birincinin tefsiri (a~Ik
lamasi) §eklindedir. Bunun ifadesinde iki nimetin birlikte zikri bahis 
mevzuu degildir. Ama atif edati olan harf ile zikredilecek olursa, durum 
tamamen aksine olur. Eger denilirse ki : Mes'ele senin zikrettigin gibi ise 
birinci nimetin zikrinde atif edat1 alan vavm kullamlmas1, sonra soziin 
uzatilmas1 esnasmda dogrudan dogruya edats1z olarak ifadenin kulla
mlmasl belagata daha uygun dii§mez miydi? Allah Teala'nm kelami 
kendisinin zikrettiginin daha beligane olduguna yeterli delildir. Aynca 
bunun a~lklayicl ve a~1k delili de bulunmaktad1r. ~oyle ki: Konw~an 
kt§l, soze oncelikle k1saca konu&ma maksad1yla ba§lamaktadlr. Durum 
lse sozun uzatilmasm1 gerektirmektedir. Bu, ya soru soramn ~ok soru sor
masmdan dolay1 olabilir veya konu§amn soziiniin derinliginden dolaYI 
daha fazla konu§masml istemekten ne§'et edebilir veya daha ba§ka se-

Tefstr; C: XIV; F : 479 
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beplerden olabilir. Bazan da uzun uzad1ya ve detayh olarak konu§ma
ya ba§lamr, dinleyenin me§gfrliyeti veya konu§anm i§i nedeniyle maksa
dm k1saca ozetlenerek anlatllmas1 icabeder. Ve daha buna benzer in
sanlarm sozleriyle alakah kurallar geregi boyle yap1labilir. Biz deriz ki : 
Allah Teala'nm kelammdaki faydalar kendisi i~in degil, kullan i~indir . 

Bu sure ilkin nimetlerin en mukemmelinin beyamna i§aretle ba§lami§
tir. Qiinku ana maksad bunun beyamd1r. Daha sonra uzatmay1 gerekti
ren konulan a~Iklaml§tlr . Aynca insan, konu§anm muradm1 en mi.i
kemmel §ekilde bilecek olgunlukta degildir. Soz kendi cinsinden insan
larm sozi.i olunca durum boyleyken, Allah kelam1 olunca durum nas1l 
olacaktlr? Allah Teala bu sebeple bir ba§ka faydall konuya girerek so
ze ba§lami§ ve bahis mevzuu edilen nimetlerden her birinin mi.ikemmel 
bir nimet oldugunu belirten atlf edatlm kullanml§, boylece bu ifadenin 
bir oncekinin bedeli veya tefsiri veya s1fatl olmas1 ihtimaline dair ve
himleri ortadan kaldirffil§tlr. Denilirse ki : Mes'ele boyle idiyse, neden 
atif edati bu ifadeye tahsis edilmi§ te, ne ondan once, ne de ondan son
raki cumleler bu edatla ba§lamann§tlr? Bunun hikmeti nedir? Biz de
riz ki : Her iki ~e§idi e§it k1lmak i~indir . Allah Teala burada Kur'an og
renmek ve insanm yaratlll§I gibi konulardan ibaret alan sekiz ~e§it ni
meti saym1§tlr. Bu nimetlerden dordunu atlf edatl alan vav· kullamlma
dan dordunu p.e at1f edat1 alan vav kullanarak zikretmi§tir. 

Allah Teala'nm «Onda meyveler, salk1mll hurma aga~lan; yaprak-
11 taneler ve ho§ kokulu bitkiler var.>> kavillerine gelince; bu, yeryu
zi.indeki nimetlerin a~1klanmas1 i~indir. Sekiz nimetin se~ilmesinde de 
aynca bir incelik bulunmaktadir : ::;;oyle ki; yedi, mukemmel bir sayt
dlr. Sekiz ise yediden bir fazla alan say1d1r. Bu, Allah'm nimetlerinin 
saymm dl§mda olduguna i§aret etmektedir. c;unku mukemmelin uze
rindeki fazlallk belirlenmi§ ve a~Iklanmi§ olmaz. Bu nimetlerden seki
zinin zikredilmesi fazlallklann , say1lamayacak kadar ~ok olduguna i§a
rettir. Yoksa butUn nimetlerin bu sekizden ibaret oldugunu belirtmez. 

ikinci Mes'ele : ( ~I ) kelimesi ne anlamdad1r? Biz deriz ki 
burada iki vecih vard1r : Birincisi ayakta durmayan bitkidir. ikincisi de 
gokyuzundeki y1ld1z anlammdad1r. Birincisi daha a~1ktlr. c;unku ayakta 
durmayan bitkinin aga~la birlikte zikredilmesi gune§ ve aya tekabiil 
etmektedir. Bu da iki gok cismine mukabil iki yer bitkisinin zikridir. 
Aynca «Secde ederler» kavli de bu kelimeyle kasdedilenin, gokyuzi.inde
ki y1ld1z olmad1gm1 gostermektedir. c;unku bu kelimenin gokyi.izundeki 
y1ld1z anlamma geldigini soyleyenler, bunun batarken secdeye vard1gm1 
b.ildirmektedirler. Buna gore ; gune§ ve ay da batt1gmdan aynca gok
yi.izundeki y1ld1zm bahusus belirtilmesinde bir fayda sozkonusu olmaz. 
Ama bu ikisinin yeryuzii bitkileri oldugunu soyleyecek olursak, deriz 
ki : «Secde ederler» kavlinden maksad, onlarm golgeleri secde eder do-
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laYJstyla secde, ay ve giine§in dt§mda bu iki bitkiye tahsis edilmi§ olur. 
Bitkilerin ve agac;lann secde etmesinde de birkac; vecih vardtr : 

a) Biraz once de zikrettigimiz gibi golgelerinin secde etmesidir. 
b) Her ikisinin de Allah'm emrine boyun egip topraktan pkmalan 

ve yine Allah'm izniyle biiyiiyiip geli§meye devam etmeleridir. Allah Te
ala giine§i ve ay1 dairevi hareketle emrine boyun egdirmi§tir. Bitkiyi ise 
yukanya dogru diizgiin hareketle emrine boyun egdirmi§tir. Yerinde du
ran bitki secde eden varhga benzetilmi§tir ki, secde eden ki§i de oldugu 
yerde kahr, ktmtldamaz. 

c) Bu ikisinde secde gen;egi gozle goriilmese de mevcuddur. Far
kma vanlmasa da bitki ve agac;tan her birisi Allah't tesbih eder. «Am~ 
siz, onlarm tesbihlerini anlamazsmtz.n (isra, 44) . 

d) Secde, almn veya ba§m on tarafmm yere degdirilmesidir. Ger
c;ekte bitki ve agacm ba§lan da yerdedir ayaklan ise havadadtr. Canh
mn ba§l dendigi zaman g1dasm1 allp ic;ecegini ic;tigi yer kasdedilir. Bitki 
ve agacm beslenmesi ve ic;ecegini al!llas1 ancak kokii sayesinde miim
kiindiir. Nas1l ba§ olmadan hayat olmazsa aym §ekilde bitki ve agacm 
kokii yok edildigi zaman dallann hayatiyeti de kalmaz. Halbuki dallann 
kesilmesi halinde de agac; hayatiyetini devam ettirir. Dallara agacm ba 
§1 denmesi insanda ba§m iist ktsma gelen k1s1m olmasmdandtr. Bu se
beple agacm ba§l derken iist ktstmlan kasdedilmi§tir. Bunu bilince go
riirsiin ki; bitki · ve agacm ba§lan siirekli yeryiiziindedir ve onlarm sec
de etmeleri gerc;ek degil te§bih yoluyladtr. 

Uc;iincii Mes'ele : Once bitkinin sonra agacm zikredilmesi, giine§ 
ve ay arasmda ifade baktmmdan bir dengeleme yapmak ve ma'nevi bir 
durumu ortaya koymak ic;indir. ~oyle ki; bitkide secde anlam1 o yeryii
ziine secde eden gibi yaytldtgi ic;in daha gizlidir. Tlpk1 giine§te hesabm 
daha c;ok oldugu gibi. Kald1 ki takvimcilerin bildirdigine gore, giine§in 
giizergahmdaki seyrinin hesabt aym giizergahmdaki seyrinin hesabm
dan daha kolaydtr. Zic hisabmda, aym takvimini belirlemekten daha 
zor bir §ey yoktur. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XXIX, 86-89). 

Sonsuz Rahmet 

Rahman'm insanhga rahmetinin en biiyiik tecelligah1 olan bu bit
mez tiikenmez nimet . .. Kur'an ... varhgm temel kanunlarmm en mii
kemmel ve en dogru terciimam. . . Gokyiiziinden indirilmi§ en biiyi.i.k 
diinya nizam1. .. Ona baglananlan biJ.yiik varllk manzumesine baglayan 
ve inanc;lanm, dii§iince si~temlerini, deger olc;iilerini nizam ve hayat
lanm; varllgm iizerine kaim oldugu degi§mez esaslar iizerine oturtan ... 
insanlara kainat kanunlanyla kolayca anla§tp uyu§ma imkamm veren 
iH1hi eser . .. 

Onlarm his ve duygulanm bu giizelim kainat kar§lsmda ac;1k tutup 
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onu ilk defa goriiyorlarml§ gibi seyrettirerek, hem kendi varhklarm1 
hem de ~evrelerinde bulunan kainatm varllgm1 yeni bir ihsasla kendile
rine gosteren bu Kur'an'd1r. Kur'an, ~evrelerinde bulunan her §eye bir 
canhhk, bir dirilik verir. Ve o §eyler insanla kar§lhkh bir anlaYl§ ve 
dostluk havas1 kurarlar. Ve o zaman insanlar kendilerini dostlar ve ar
kada§lar arasmda bulurlar, yeryiiziinde seyahat ettikleri siirece nereye 
gider ve nerede ikamet ederlerse. 

Kur'an, onlarm yeryiiziiniin halifesi olduklanm, Allah'm ikramma 
nail bulunduklanm, goklerin, yerin ve daglann ka<;m1p tahammiil ede
med~gi emaneti onlarm ta§ldlklanm belirterek, insana yiice insanhk 
hedefini gosterir. inanml~ olmaktan dolayl sahib oldugu yiice degerini 
i§'ar eder. 0 iman ki, insanlann ruhundaki ilahi nefhay1 birden bire 
canlandmverir. Ve insan uzerindeki en buyuk nimeti ger<;ekle§tirir. 

Bunun i~in zaten sure-i celile'de Kur'an'm ogretilmesi insamn ya
ratlh§mdan once bahis mevzuu ediliyor. <;unku insan denilen bu var
hgm insanllg1 ancak Kur'an'la ger~ekle§ir : 

<< insam yarattl. )) 
Ona beyam ogretti.n 
Bir sure i<;in insamn yaratlh§ml bir kenara b1rakahm zira ileride 

bu konu tekrar gelecektir. Burada zikredili§inin seb~bi · ise, insana og-
retilen beyana konu te§kil etmesindendir. · 

GOruyoruz ki insanoglu ba§kalanyla konu§uyor, sozlerini ifade edi
yor, anla§1yor ve uyu§uyor. Ve biz bu ger<;ege uzun siiredir ah§km oldu
guinuzdan bu ilahi lutfun azametini ve bu harikanm biiyuklugiinu 
unutuyoruz. Kur'an bizi o ger~ege donduruyor. Ve degi§ik yerlerde o 
ger~egi dU§Unebilmemiz i<;in uyanyor. 

Nedir insan? Ash ·ned~ndir? Nas1l ba§lami§tlr varhg1? Ve ona be
yan nas1l ogretilir? 

insan demm bu canh hi.kre ki:imesi, ba§lang1~ta bir hucre olarak 
ana rahminin duvarli'.tnna yapl§lp hayata ba§lar. Hen~iz o zaman gu~
suz, zay1f, basit ve df!gersiz b~r hiicredir. Mikroskopla goruW.r ancak. 
Belli belirsiz bir hali vard1r. Bir sure soma bu hucre bir cenin halir~e 
gelir. Evet milyonlarca hucrenin kayna§tlgl bir" cenin. Kemik hiicreleri, 
ilik hucreleri, sinir hucreleri, kas hucreleri ve deri hucreleri. Ve bu huc
relerden organlar meydana gelir. Duyular olu§ur. Be§ duyu dedigimiz 
o buyuk harika ba§lar ~all§maya . Kulak, goz, tat, koku ve dokunma du
yulan. Soma ... Evet sonra en biiyuk harika te§ekkul eder. En buyuk 
s1r ortaya ~1kar . ictrak ve beyan . .. ~uur ve ilham ... Hepsi o belli belirsiz 
ana rahminin duvarlarma yapl§ml§ olan gu~siiz, basit, kii~uk ve deger-

. siz hiicreden meydana gelir. 
Nas1l? ve nereden? Rahman tarafmdan .. . Ve Rahman'm eseri ola

rak. Oyleys~ §imdi beyanm nas1l oldugunu gorelim. «Allah sizi bir §ey 
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bilmez iken annelerinizin karmlarmdan c;1kard1. Ve size kulak verdi, 
gtizler verdi, gtiniiller verdi.>> 

Dogruyu stiylemek gerekirse insanm konu§ma mekanizmas1 son de
rece §a§Irtlci bir mekanizmad1r. Dil ve duda~lar . Di§ ve damaklar. Han
c;ere ve ses telleri. Akcigerler .. . Hepsi birlikte ortak bir faaliyete giri§e
rek, beyan zincirinin bir aleti alan konu§mayi ve ses c;1karma ameliye
sini meydana getirirler. Bu sayd1klanm1z son derece §a§Irtlcl uhsurlar 
olmakla beraber sinirler, kulak ve beyinle ilgili bulunan bu c;ok girift 
ameliyenin sadece mekanik yonunii temsil eder. Sonra i§e ak1l kan§Ir 
ki, biz onun admdan ba§ka bir §eyini bilmiyoruz. Mahiyetini ve hakika
tml kavrayannyoruz. Nas1l c;ah§tlgm1 ve ne yaptlgm1 bilmiyoruz. Ko
nu§an birisi bir kelimeyi nas1l konu§ur. 

Bu ameliye gerc;ekten girift bir ameliyedir. Merhaleleri pek c;ok
tur. Birc;ok ad1mlar kan§Ir i§e ve birc;ok mekanizma faaliyet yapar. ~u 
ana kadar bile bu merhalelerin ve mekanizmalarm birc;ok noktas1 mec;
huldiir. Her §eyden once . belirli bir hedefi gerc;ekle§ti~mek ic;in sec;ilecek 
soziin soylenme ihtiyac1 duyularak ba§lar i§. Bu duygu nas1l oldugunu · 
bilmedigimiz bic;imde zihinden akla veya. ruha gec;er. Yani duyu meka
nizmamizm merkezi alan qeyine ... Denilir ki be yin sinirler yoluyla, dile 
istenen sozii stiyleme emri gonderir. Ama bu soz bile Allah'm insana bir 
lutfu ve O'nun ogrettigi §ey. Bu esnada akcigerlerde sakll bulunan bir 
miktar hava g1rtlaktan gec;erek ses tellerine ula§Ir. Ve han~eredeki ses 
tellerini oynatlr. Ses tellerinin yap1s1 ise ayn bir hayret, ayn bir ince
likle doludur. Ki, insan yap1s1 alan hie; bir ses aleti veya telli c;alg1 ile 
k1yas1 kabil degildir. <;e§it c;e§it nagmeler c;1karan ses aletlerinden hie; 
birisi ana uymaz. Akcigerlerden gelen hava g1rtlakta aklm istedigi bi
c;imde sesler c;1kanr. Alc;ak veya yiiksek ... H1zh veya yava§ . . ~ Sert veya 
yumu§ak ... Kart veya tiz ... Ve daha y1gmlarca ses bic;imlerinden birisi
ni. Bogaz, dil, dudaklar, di§ler ve damaklar birlikte c;1kanrlar. Ve bun
larm degi§ik §ekiller almas1yla degi§ik mahrec;ten harfler c;1kanhr. Dilin 
her hareketine gore ayn tonda harfler meydana gelir. Belirli tondaki 
bir sesi c;1karmak ic;in belirli §ekilde egilip biikiilmesi gerekir. Bas1hp 
kaldmlmas1 icab eder. i§te butiin bu mekanizma, bir kelimeyi meydana 
getirmek ic;in c;ah§Ir ... Bundan sonra ibare vard1r, konu vard1r, dii§iince 
vard1r, gec;mi§ ve gelecek fikirler vard1r. Ki, her biri bamba§ka bir ale
mi dile getirir. Ve bu gariplikler insan biinyesinde kendiliginden mey
dana gelir. Rahman'm · eseri olarak ... Rahman'm fazlu keremi olarak .. . 

Bilahare ayet-i kerime, Rahman'm bilfimum kainat sahnesindeki 
nimet ve delillerini sergilemeye ba§llyor.. ' 

<<Giine§ de, ay da bir hesaba goredir.>> 
Oradaki ince olc;iilu, muntazam olu§ ve hareketler insan kalbini 

eh§et ve iirperti ile doldurur. insana buradaki i§aretin azametini ve 
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ihtiva ettigi derin gen;ekleri anlatlr. ~i.iphesiz ki gi.ine§, gokyi.izi.inde bu
lunan cisimlerin en bi.iyi.igi.i degildir. insanlarm heni.iz hududunu bile 
bilmedikleri fezada milyarlarca y1ldiz vard1r. Ve bu yildizlardan birc;o
gu gi.ine§ten c;ok daha bi.iyi.ikti.ir. Isisl ve l§Igl daha c;oktur. Bi.iyi.ik Ayi'
daki Cirius y1l~1Z1 gi.ine§ten yirmi kere daha ag1r, l§Igl da gi.ine§in 1§1-
gmdan elli defa daha fazlad1r. 

Arkti.iri.is y1ld1zmm hacmi gi.ine§in hacminin seksen katl, l§Igl da 
gi.ine§ten bin kat daha "fazlad1r. Si.iheyl yild1z1 ise gi.ine§ten iki bin be§ 
yi.iz defa daha kuvvetlidir. vs .. . vs .. . 

~u kadar var ki, bize nisbetle en onemli y1ld1z gi.ine§tir. Qi.inki.i bi
zim gezegenimizin sakinleri gi.ine§in l§lgmda ya§ar, lSlSmdan istifade 
eder, cazibesine kap1llrlar. Ay da boyle. Di.inyam1zm bir ki.ic;i.ik uydusu
dur ama di.inyamn hayatmda kuvvetli te'sirleri vard1r. Denizlerdeki med 
ve cezir olaymm en bi.iyi.ik amilidir. 

Gi.ine§in hacmi, 1s1 derecesi, bizden uzakllg1, ta'kib ettigi yori.ingesi, 
keza aym hacmi, bize uzakllgl ve yori.ingesindeki hareketleri son derece 
ince bir olc;ekle en mi.iketnmel §ekilde olc;i.ili.ip hesablanml§; yeryi.izi.inde 
hayatm gerc;ekle§ebilmesi ic;in te'sirleri dikkate almml§tlr. Aynca feza
daki diger y1Idlzlarla olan durumu da gayet iyi hesablanmi§tlr. 

Biz bu ince hesabm, i.izerinde ya§ad1g1m1z gezeg_enle ve bu gezegen
deki canllllkla ilgili baz1 noktalanm ele alallm. 

Gi.ine§in di.inyam1za uzakhg1 92,5 milyon mil civanndad1r. (Yakla
§lk olarak 64.950. 000 km. kadar) ~ayet gi.ine§ bu mesateden biraz daha 
yakm olsayd1, yeryi.izi.i tutu§ur, erir veya fezaya yi.ikselen bir buhar ha
line doni.i§i.irdi.i . Bu mesate biraz daha uzak olsayd1, yeryi.izi.ini.i buzlar 
kaplar ve ne ~adar canll varsa oldi.iri.irdi.i. Bize ula§an gi.ine§ l§lgl gi.i
ne§ lSlsmm iki milyonda birini a§maz. Ve bu derece ki.ic;i.ik miktan bi
zim hayatlnnza elveri§lidir. ~ayet ~i'ra y1ld1z1 bi.iyi.ikli.igi.i ve parlakllgly
la gi.ine§in bize bulundugu mesatede bulunacak olsayd1, yer yuvarlag1 
buhar haline gelir ve yok olurdu. Aym da yeryi.izi.ine nisbetle uzakhgi
mn ve hacminin te'siri bu §ekildedir. ~ayet ay §imdikinden biraz daha 
bi.iyi.ik olsayd1 di.inyadaki denizlere tatbik ettigi c;ekim gi.ici.i yeryi.izi.ini.i 
tO.fana verecek su baskmlarma sebep olurdu. ~ayet Allah'm bir k1l ka
dar bile §a§maz olc;i.isi.inde bulundugu durumdan biraz daha yakm ol
saydl netice yine aym §ekilde olurdu. 

Gi.ine§in ve aym, di.inyam1za uygulad1g1 c;ekim giici.ini.in de yeryi.i
zi.ini.in dengesinde de bu ak1llan durduracak feza bo§lugundaki hareket
lerinin kontroli.inde ayn bir yeri vard1r. Ak1llan durduran feza bo§lu
gunda bizim ic;inde bulundugumuz gi.ine§ manzumesi saatta yirmi bin 
millik bir h1zla Lyre burcundaki Vega y1ld1zma dogru hareket etmek
tedir. Buna ragmen milyonlarca y1ld1z seyri esnasmda ba§ka hie; bir yil
dlzla c;a tl§mamakt a, c;arpl§mamaktadlr. 
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Korkun~ feza bo§lugunda hi<; bir y1ld1z kendi yoriingesinden bir k1l 
pay1 aynlmaz. Hacim ve hareket halindeki denge ve nizam en ufak bir 
§ekilde bozulmaz. Ne dogru soyHiyor «Gtine§ de, ay da bir hesaba gore
dir.» buyuran Ytice Allah. 

«Bitkiler ve agac;lar O'na secde eder.» 
Bir onceki ayette kainattaki btiytik olc;ti ve hesaba i§aret edilmi§ti. 

Burada ise kainatm hareketlerine i§aret edilmektedir ki, son derece 
duygu ytiklti gerc;ekleri ihtiva etmektedir. 

~tiphesiz ki bu mevcudatm ilk kaynag1 ile, onu yoktan var eden ya
ratlcisl ile bir ibadet ve kulluk irtibatl vard1r. Bitki ve agac; bu irtibatm 
iki numunesini te§kil eder. Metinde gec;en ( r ) kelimesini baz1 
mtifessirler gokteki y1ldiz olarak belirtirlerken baz1fan da agac; olarak 
manalandmrlar. ister oyle olsun ister boyle, ayetin i§aret ettigi nokta 
aymd1r. Ve bu kainatm hareket ve yoneli§lerini gostermektedir. 

Kainat, hayat ve ruh sahibi bir yaratlktlr. Bu ruhun §ekli ve gorti
ntimti, hayat derecesi varhktan varhga degi§ir ama gerc;ekte hep birdir. 
Be'§er kalbi eski c;aglardan beri bu kainatta canlanan hayat gerc;egini 
idrak etmi§, kainatm ruhuyla yaratlclsma yoneldigini ic;ten gelen bir 
ilhamla anlami§tlr. Ne var ki bu gerc;egi duygularm ve tecrtibelerin 
mahkumu bulunan sm1rh ak1l olc;egi ile olc;meye kalkl§mca onu kaybet
mi§ ve gormez olmU§tur. Son zamanlarda kainatm yapiSmdaki birlik 
gerc;egini tekrar yakalaml§Sa da onun ruhi gerc;eklerinden habersiz ol
dugu ic;in hala c;ok uzaklarda dontip dola§maktadlr. 

Bugtin ilim kainat binasmm temel yap1smm atom oldugunu ve 
atomun gerc;ekten l§lktan ibaret bulundugunu kabul etmektedir. ilmin 
temaytiltine gore kainatm ana kaidelerinden birisi harekettir. Ve hare
kette kainattaki btittin varhklar mti§terektir. Oyleyse bu hareketle ka
inat nereye yonelmektedir? 

Kur'an diyoz: ki : Kainat, oztindeki hareketiyle kendisini yaratana 
dogru yonelmektedir. As1l hareket budur. Bu hareketin di§a akseden ta
rafi oztintin ifadesinden ba§ka bir §ey degildir. Kur'an'1 Kerim'deki bir 
c;ok ayetler bu hareketi nakletmektedir. i§te bunlardan baz1lan : «Bit
kiler ve agac;lar O'na secde ederler.», «Yedi kat gokler, yerytizti ve ic;in
de bulunanlar O'nu tesbih eder.», «Hie; bir §ey yoktur ki O'nu hamd ile 
tesbih etmesin. Fakat siz onlann tesbihini anlamazsm1z.n, ((G6rmez mi
sin ki goklerde ve yerde bulunanlar ve dizi dizi ku§lar Allah'1 tesbih 
eder. Hepsi de 9u8,. ve tesbihini ogrenmi§tir.n 

Bu gerc;egin dti§tintilmesi kainatm dua ve tesbihinin izlenmesi, in
san kalbine bamba§ka bir huzur verir ve insana c;evresinde bulunan her 
§eyin canh duygulara sahib oldugunu, kendisiyle birlikte yaratanma 
yoneldigini bildirir. Ve o zaman insan e§yamn ruhuyla hemdem olur, 
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onlarla dii§iip kalkar ve dost olur. Bu i§aretler c;ok uzaklara ve derinlik
lere temas etmektedir : 

<<Gogii yiikseltmi§, mizam koymu§tur .>> 
<<Tartlda haks1zllk etmeyin.>> 
<<TartlY! dogru yapm, tartllam eksik yapmaym diye.» 
Kur'an-1 Kerim'deki diger i§aretl~r gibi burada da semaya i§aret; 

gafil kalbleri uyarmak, ah§kanhgm katlhgmdan kurtarmak, kainatm 
azameti ve g'iizelligi kar§Ismda harekete gec;irerek onu yaratan kudret 
elini dii§iindiirmek maksadma mebnidir. 

Gok denilince ne kasdedilirse edilsin goge i§aretle; smm bilinme
yen milyarlarca semavi cismin i<;inde yiizdiigii ve birbiriyle c;atl§madigi, 
hie; birinin digeriyle c;arpi§madigi ak11lan durduran korkunc; feza bo§
luguna dikilmektedir gozler. Zaman olur gokyiiziindeki cisimlerin sayi
Sl milyara ula§Ir ki, her birisi bizim giine§ sistemimizin de mensubu bu
lundugu galaksi (samanyolu) kiim~lerinin biiyiikliigiinde ve bizim gii
ne§imizden binlerce defa daha biiyiik veya kii<;iik varllklar ihtiva et
mektedir. Bizim giine§ sistemimizin c;ap1 1,3 milyon kilometredir. Biit:Un 
bu y1ldizlar ve biitiin bu gezegen sistemleri feza bo§lugunda korkunc; 
h1zla hareket etmektedirler. Ama hepsi de birbirinden uzak, birbiriyle 
c;arpi§madan ve kal'§l kar§Iya gelmeden bo§lukta yiizen zerreler gibi ak1p 
gitmektedirler. 

Gokyiiziiniin bu deh§etengiz geni§ligine ve yiiceligindeki azametin 
yam s1ra Allah <<Mizam koymu§tur.n Hak olc;iisiinii. Onu degi§mez ka
rarh ve saglam olarak vaz'etmi§tir. E§yamn ve §ah1slarm ona gore 61-
c;iilmesi ic;in konmu§tur. Kainatm diizeni bozulmasm, nizam1 sarsilma
sni, cehalet arzu ve ihtiralara tabi olunmasm diye. Bu mizam insan flt
ratma yerle§tirmi§, Kur'an'm ihtiva edip te diger peygamberlerin getir
mi§ oldugu bu ilahi nizam da onu vaz'etmi§tir. 

Mizam koymu§ ki «Tartlda haks1zllk etmeyin» diye. A§m gidip 61-
c;iiyii bozmayasm1z diye. «Tartlyi dogru yapm, tartllam eksik yapmaJln 
diye.» <;iinkii 6lc;ii ve tartl a§m gitmemek ve eksik yapmamakla yerle
§ir ancak. Boylelikle yeryiiziinde ve be§er hayatmdaki hak ile kainatm 
yap1s1 ve mizam birbirine baglamyor. Biitiin bu gerc;ekler Allah'm va
hiy ve nizammm indigi yer alan ma'nevi manadaki g6kyiizii ile alakc:..1 . . 
oluyor. Ve bu iki mefhum insan hissine ayn bir te'sir yaparak ayn bir 
duygu veriyor. 

ccYeri insanlar ic;in vaz'etmi§tir.» 
«Orada meyveler, salk1mh hurma agac;lan vard1r.» 
«Yaprakh taneler ve kokulu otlar.» 
Biz uzun siiredir yeryiiziin~ yerle§mi§ ve onun gerc;eklerine iilfet · 

kesbetmi§ oldugumuzdan, diinya iizerindeki yerimize ah§ffil§ oldugu
muzdan otiirii yeryiiziinii insanlar ic;in vaz'etmi§ olan kudret elinin aza-
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metini hissedemiyoruz. Halbuki o el bizim farkma varmad1g1m1z ve aza
metini dikkatimizin c;ekmedigi bir rahatllk ve kolayllk i<;erisinde mi.im
ki.in olan s.1n derece bizi buraya yerle§tirmi§tir. Biz Allah'm bu nimetin
deki azametini, ancak zaman zaman meydana gelen bir yer sarsmt1s1 
veya volkanik patlamayla anlayabiliyoruz. Bu gibi hadiseler ayag1m1-
zm altmdaki rahat yerimizi kaydmp atarak sars1yor, tiril tiril titreti
yor. Ve i§te o zaman anhyoruz Allah'm bizi bu yeryi.izi.ine yerle§tirmesin
deki nimetin degerini. 

Halbuki insanlar i.izerinde yerle§mi~ olduklan di.inyaya bir goz ata
cak olsalar, bir an bile durmadan bu gerc;egi di.i§i.inmek ihtiyacm1 hisse
derler. Evet i.isti.inde ya§ad1g1m1z bu di.inya, engin b1 •§lukta yi.izen ba§l
bo§ bir zerre gibidir. Bu mutlak bo§luga f1rlat1lm1§ yi.izi.iyor. Kendi ekse
ni etrafmda saatta bin mil bunun yam s1ra gi.ine§in <;evresindeki yori.in
gesinde de saatta altml§ bin mil h1zla doni.iyor. Bu arada gi.ine§ ve gi.i
ne§ manzumesi ile birlikte gokyi.iztindeki Lyre burcunda bulunan Vega 
Jildiz ktimelerine dogru saatta yirmi bin millik bir h1zla uzakla§lp gi
diyor. 

Dogrusu insanlar kafalanm verip bu korkun<; si.ir'atle feza bo§lU
gunda ak1p giden bu zerrenin tizerinde olduklanm, Allah Teala'mn kud
retinden ba§ka hie; bir §eyin kendilerini tutmad1gm1 bilmeleri; kafalan 
ve gozleriyle oraya baglamp kalmalan, ruhlan ve bedenleriyle tiril tiril 
titremeleri i<;in katidir. Kendileri ic;in bu yeryi.izi.ini.i db§eyen ve bu de
rece kararh k1lan biricik Kahhar'a gtivenip dayanmalan ic;in yeterlidir. 

Yi.ice Allah, hem kendi ekseni etrafmda, hem gi.ine§in etrafmda 
donen gi.ine§ manzumesindeki diger uydulanyla birlikte hayret verici 
bir h1zla donen bu gezegen i.izerinde insanlarm hayatm1 te'min etmi§, 
yiyeceklerini, nz1klanm takdir buyurmu§tur. Burada bunlardan bilhas
sa salk1mh hurma agac;larma yer verilmektedir ki meyvesinin yam s1ra 
duru§unun gi.izelligine de i§aret edilsin. Yaprakh tanelere ve kokulu at
lara i§aret edilmektedir ki; birincisi hayvanlar ic;in yiyecek olur, ikincisi 
de gi.izel kokular sac;ar. Bunlar bir c;e§it bitkidirler. Bir k1srnm1 insan 
yer, bir klsrnm1 hayvan. Bir k1srnmdan da gtizel gtizel kokular yaJihr. 

Allah'm nimetleri ve ayetlerinin say1Id1g1 bu boltimde : Kur'an'm 
ogretilmesi, insamn yaratllmasl, beyamn ogretilmesi, gtine§ ve aym bir 
hesaba gore tanzim edilmesi, gogi.in ytikseltilerek mizanmm konulmas1, 
yerin insanlar ic;in vaz'edilmesi, yeryi.izi.inde bulunan meyveler, salk1mh 
hurma agac;lan, yaprakh taneler ve kokulu otlar .. . Say1hp dokiildi.ikten 
sonra bu noktada kainat c;apmda cinlere ve insanlara sesleniliyor : <<Oy
leyken Rabbm1zm nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?)) ·deni
Jiyor. Bu tescil ic;in sorulan bir sualdir. Hangi insan, hangi cin boyle bir 
yerde Rahman'm nimetlerini yalanlamaya kalki§abilir? . .. (Seyyid Ku
tub, Fi Z1lal'il-Kur'an, XIV, 211-218) 

- --·- 000- --- -
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14 - insan1 pi~mi12 Qamur gibi kupkuru bir balQiktan 
yaratm1~tir. 

15 - Cinleri de yahn bir alevden yaratm1~t1r . 

16 - ;>u halde Rabbin1z1n hangi nimetlerini yalan sa
yabilirsiniz? 

17 - 0; hem iki dogunun Rabbi, hem de iki batln1n 
Rabbrd!r. 

18 - ;>u halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sa
yabilirsiniz? 

- iki denizi birbirine kavu~mak uzere sahvermi~tir . 
.:::;0- Aralannda bir engel vardlr, birbirinin SllllriiD 

a~amazlar. 

21 - ;>u halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sa
yabilirsiniz? 

22- Her ikisinden de inci ve mercan 9lkar. 
23 ~ ;>u halde Rabblnlzln hangi nimetlerini yalan sa

yabilirsiniz? 
24- Denizde yuzen_ koca daglar gibi gemiler de 0'

nundur. 
25 - ;>u halde Rabbinlzin hangi nimetlerini yalan sa

yabilirsiniz? 



: 
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iki Deniz 

Allah Teala insam pi§mi§ ~amur gibi kupkuru bir bal~1ktan, cinleri 
de yalm bir ate§ten yaratt1gm1 haber veriyor. Ayet-i kerime'deki yalm 
bir alev olarak tercume ettigimiz ( c._}·· ) kelimesi, Dahhak'm ibn 
Abbas'tan naklettigine gore, alevin ucu anlammad1r. ikrime, Mucahid, 
Hasan ve ibn Zeyd de boyle soylemi§lerdir. ibn Abba.s'tan rivayetle Av
fi de buray1; en iyi cinsten ate§in alevi olarak a~Iklami§tlr. Yine ibn 
Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha ise; en halis ate§ten, §eklinde 
ac;1klar. ikrime, Mucahid, Dah~1ak ve ba§kalan da boyle soylemi§tir. 
imam Ahmed der ki: Bize Abdurrezzak'm ... Hz. Ai§e'den rivayetine 
gore Allah Rasulu (s.a.) §oyle buyurmw~tur : Mt.lekler nurdan, cinler 
yalm bir ate§ten, Adem de size anlatllan pi§mi§ ~amur gibi kupkuru bir 
bal~1ktan yaratllmi§tlr. Hadisi Muslim, Muhammed ibn Rafi' ve Abd 
ibn Humeyd'den, bu ikisi de Abdurrezzak'dan rivayet etmi§lerdir. 

«~U halde Rabb1mzm hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?» aye-
tinin tefsiri daha once ge~mi§ti. · 

<<0; hem iki dogunun Rabb1, hem de iki batmm Rabb1d1r.>> ayet-i 
kerime'sinde gune§in, kl§lll \t,-= yazm dogup batt1g1 yerler kasdedilmek
tedir. Ba§ka bir ayet-i kerime'de de: «Dogulann ve batllarm Rabbma 
yemin ederim ki, §Uphesiz Biz gucu yetenleriz.» (Mearic, 40) buyurulur. 
Zira gune§in dogu§ yerleri het gun degi§ir ve gune§ hep farkh yerlerden 
goriinur. Ba§ka bir ayet-i kerime'de de : «0, Dogunun ve Batmm Rab
bldlr. O'ndan ba§ka ilah yoktur. Oyleyse O'nu vekil tut.» (Miizzemmil, 
9) buyurulur. Burada <<dogularm ve batllannn ifadesi ile cins kasdedil
mektedir. Aynca Gune§in dogu§ ve batl§ yerlerinin degi§mesinde cin ve 
insanlardan yaratlklann menfaatlan oldugu i~indir ki, Allah Teala 

· hemen bunun pe§inden: «~u halde Rabb1mzm hangi nimetlerini ya
lan sayabilirsiniz?>> buyurmu§tur. 

ibn Abbas, <<iki denizi birbirine kavu§mak uzere sahvermi§tir.» 
ayet-i kerime'sindeki ( c._.r ) fiilini; sahvermek anlamma almu~t1r. 
ibn Zeyd ise bu ayeti §oyle anllyor : Aralarma onlan ay1ran ve engelle
yen bir berzah koymak suretiyle birbirine kaVU§malanm onlemi§tir. Bu
radaki iki denizden maksad, tat11 ve tuzlu sulard1r. Tath sular nehir 
suland1r. Biz bu konuda daha once Furkan suresindeki «Ve O'dur, iki 
denizi sallp ~atan. ~u tath ve susuzlugu giderici, bu ise tuzlu ve ac1d1r. 
ikisinin arasma bir engel ve a§Ilamayan bir sm1r koymu§tur.» (Furk£m, 
53) ayetinin tefsirinde bilgi vermi§tik. ibn Cerir burada iki denizden 
maksadm, gokten inen su ile yeryuzu denizlerinin kasdedildigi gorU§U
nu tercih etmi§tir. Bu goru§; Miicahid, Said ibn Cubeyr, Atiyye ve ibn 
Ebza'dan rivayet edilmi§tir. ibn Cerir der ki: Zira inci, gokten inen su
dan ve yeryuzii denizlerlnin istiridyelerinden olu§ur. Evet bu dogrudur. 



7644 !BN KESlR ( Ctiz: 27; SOre: 55 

Ancak burada maksad, ibn Cerir'in goru§ii ve a<;1klad1g1 gibi degildir. 
Aynca ayet-i kerime'nin lafz1 da bu a<;1klamay1 destekler mahiyette de
gildir. <;unku Allah Teala : «Aralarmda bir engel vard1r, birbirinin sml
nm a§amazlar." buyurmaktad1r. Yani aralarma topraktan bir engel 
koymu§tur. Boylece ne biri digerine, ne de oteki berikine kan§lr. ::}ayet 
birbirine kan§ml§ olsalard1 biri digerini bozacak ve onlardan bekleni
len ve kendileri ile kasdedilen s1fatlan gidereceklerdi. Gokle yer aras1 
ise yasak, engel olarak isimlendirilmez. 

Allah Teala : «Her ikisinden de inci ve mercan <;lkar.)) buyurur ki, 
burada ikisinin toplam1 kasdedilmektedir. Bu ikisinden birinde bu ozel
lik bulunsa yeterlidir. Nitekim Allah Teala, ba§ka bir ayet-i kerime'de : 
«Ey cin ve insan toplulugu; i<;inizden size peygamberler gelmedi mi?» 
(En'am, 130) buyurur ki, peygamberler cinlerden degil sadece insanlar
dan gelmi§tir. Buna ragmen hitab hem cinlere, hem de insanlarad1r. 
Ve bu §ekilde hitab Arap dili kurallarma uygundur. inci; bilinen ta§tlr. 
Mercana gelince; Mucahid, Katade, Ebu Razin ve Dahhak'm soyledigi
ne gore incinin ku<;uklerine mercan denilir. Bu a<;1klama Hz. Ali'den de 
rivayet edilmi§tir. incinin buyuklerine ve iyilerine mercan denildigi de 
nakledilir. Bu goru§u ibn Cerir, Seleften baz1larmdan rivayet etmekte
dir. Aynca ibn Ebu Hatim bu a<;1klamay1 Rebi' ibn Enes'ten naklet
mi§tir. Yine ibn Ebu Hatim, Suddi kanallyla bu a<;1klamay1 ibn Abbas'
tan da nakleder. Bu a<;1klamamn benzeri Hz. Ali, Mucahid ve Murre el
Hemedani'den de yine ibn Ebu Hatim tarafmdan rivayet edilmi§tir. 
Mercamn k1rm1z1 renkli bir <;e§it mucevher oldugu da soylenir. Suddi'
nin Ebu Malik kanallyla Abdullah ibn Mes'ud'tan rivayetine gore mer
can; k1rm1z1 renkli k1ymetli bir ta§tlr. Suddi mercanm, bitki kokenli 
deniz dibi ta§lan oldugunu belirtir. Allah Teala'mn: ««Her birinden 
taze et yersiniz ve giyeceginiz sus e§yasl 91kanrsm1Z.>> (Fatlr, 12) kav
line gelince; et hem tatll, hem de tuzlu sudan 91kar. Si.is edinilen §eyler · 
ise, tat11 sulardan degil sadece tuzlu sulardan <;1kanhr. ibn Abbas der 
ki: Gokten denize bir damla (yagmur suyu) dti.§tugti.nde bu su damlas1 
bir istiridyenin i<;ine denk gelirse ondan inci olu§ur. ikrime de boyle 
soylemi§ olup o §Unu ekler : ::}ayet bu su damlas1 bir istiridyenin i<;ine 
du§mezse ondan anber biter. Ba§ka bir kanaldan olmak ti.zere bu a<;lk
lamanm benzeri ibn Abbas'tan da rivayet edilmi§tir. ibn Hatim der ki: 
Bize Ahmed ibn Sinan'm ... ibn Abbas'tan rivayetine gore o, §oyle de
mi§tir : Gokten yagmur yagd1g1 zaman, denizdeki istiridyeler ag1zlanm 
a<;arlar. i<;ine bir yagmur damlas1 du§erse bu inci olur. Bu haberin 
isnad1 sahihtir. Mademki bu mti.cevherleri sus olarak kullamnak 
yeryuzti. halk1 i<;in bir nimettir, Allah Teala onlara nimette bulunarak : 
«::}u halde Rabbm1zm hangi nimetlerini yalarr sayabilirsiniz?» buyuru
yor. 
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Allah Teala : «D~nizde ytizen koca daglar gibi gemiler de o ·nun
dur.n buyuruyor. Bunlarla denizde ytizen gemiler kasdedilmektcdir . 
Mticahid der ki : Gemilerden yelken ar;m1§ olanlara ( ...:,.,l.:.:J.I ) de
nilir. ~ayet yelkenleri ac;1lmam1§Sa ona bu isim verilm~z. Kat<\dc {, yet-i 
kerime'deki ( wl.:.:J.I ) kelimesini ; yaratlll11l§Llr , ~eklinde a c; 1klar. 
Bir ba§kas1 da ( ...:,.,l::..:.il ) kelimesine ( ...:_,\;.LJ I ) anlammi ver-
mi§tir. ~ . 

Allah Teala : «Denizde ytizen (btiytikltigti i l~ ) koca daglar gibi ge
miler . .. n buyuruyor ki , bunlar btiytiklukte daglar gibi gemiler olup on
larda bir tilkeden ba§ka bir ulkeye, bir iklimden ba§ka bir iklime nakle
dilen kazanc; ve ticaret mallan vard1r. insanlann ihtiyac; duyacaklan 
diger e§ya c;e§itlerinin ta§mmasl gibi bir c;ok menfaatlan vard1r. Bu se
beple de : <<~U halde Rabhm1zm hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? n 
buyurulmu§tur. ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm ... Umeyra ibn 
Sa'd'dan rivayetine gore ; o, §byle diyor : F1rat k1y1smda Hz. Ali ibn Ebu 
Talib (r.a.) ile beraberdim. Birden yelkenleri ac;1lm1§ bir gemi geldi. Hz. 
Ali ellerini ac;t1, sonra da §byle dedi : Allah Teala : (( Denizde ytizen koca 
daglar gibi gemiler de O'nundur.n buyuruyor . Denizlerde ytizen gemi
leri yaratan Allah'a yemin ederim ki, Osman'1 ben bldtirmedim, onun 
oldtirtilmesine yard1mc1 da olmad1m. 

------ i Z A HI ---

Burada birc;ok vecih vard1r : Birincisi; iki dogu§ yeri, gtine§ ile 
aym dogu§ ve batl§ yeridir. Bunun ac;1klanmas1 daha once gec;en k1smm 
biraz fazlas1yla tekran niteligindedir. Qtinkti Allah Teala, ay ve gtine§in 
bir hesaba gore oldugunu be!irttikten soma, bunlarm iki dogu§ ve iki 
batl§ yeri oldugunu ifade etmi§tir. insam yaratlp ana beyam bgrettigini 
belirtirken de ; insanm katl c;amur gibi bir §eyden yaratllml§ oldugunu 
bildirmi§ti. 

ikincisi : Yaz ve kl§m gtine§in dagu§ y~rleri kasdedilmektedir. De
nilirse ki; altl aym her gtinu ic;in gtine§in birbirinden farkll dogu§ ve 
batl§ yerleri bulundugu halde nic;in kl§ ve yaz dagu§ ve batl§ yerleri soz
kanusu edilmi§tir? Biz deriz ki : Kl§m gtine§in en dti§tik noktadan dog
masl ve yazm da en ytiksek naktadan dogup batmas1 nedeniyle bu iki
sini bahis mevzuu etmi§tir. En alt ve en tist noktalara i§aret; bunlann 
arasmdakini de ic;erecektir. Bu t1pk1 btiytik bir htiktimdan nitelendirir
ken; dogularm ve batllarm sahibi, demek gibidir. Bu ifadeyle ikisi ara
smdaki mmt1kalarm da ana ait aldugu kasdedilmi§ olur. 

Uc;unctisti : Tesniye (ikil) ifadesinin kullamlmas1 s1mrlay1c1 iki tti
re i§arettir. Daha once de belirttigimiz gibi, her §ey iki k1sma boltiniir. 
Sanki Allah Teala §byle buyurmaktad1r : Gtine§in dogu§unun Rabb1 ve 
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giine§ten ba§kasmm dagu§unun Rabb1. Bu iki dagu§ iki ayn dagu§tur 
ki biitiinii ic;erir. Ya da giine§in ve aym dagu§U ta'biri ile anlarm iizeri
ne degdigi §eylerin dagu§u kasdedilmi§tir. Yani bu ifade cemi' anla
mmda tesniye ifadesidir. Ayetin devammda Allah Teala buyuruyar ki: 
cciki denizi birbirine kavu§mak iizere sahvermi§tir. Aralarmda bir engel 
vard1r, birbirinin s1mnm a§amazlar.» Bu ayette de birc;ak mes'ele vard1r: 

Birinci Mes'ele; ayetin ba§ taraflyla ili§kilidir. Biz deriz ki: Allah 
Teala Dagu ve BatiYI bahis mevzuu edince -ki bu felegin iki hareketi- · 
ni ifade eder- bu iki dagu§a uygun alarak iki denizi zikretmi§tir. in
san nasll denizde yiizerse, ay ve giine§ de felegi ic;erisinde oylece ak1p 
gider. T1pk1 Hak Teala'nm buyurdugu gibi: ccVe hepsi bir yoriingede 
yiizerler.» iki dagu ve iki batmm ardmdan iki denizin zikredilmesi, iki 
dagu ve iki bat1 ile denize i§aret edilmi§ almasmdand1r. <;iinkii karayla 
deniz, Dagu ile Batl arasmda simrlandmlmi§ bulunmaktad1r. Daha on
ce ccYeri de yaratlklar ic;in alc;alttL» kavli ile karaya i§aret edilmi§ti. 
Burada ise daha once zikredilmeyen denize i§aret edilmektedir. 

ikinci Mes'ele: ( c_.f" ) kelimesi miiteaddi (ge~i§li) aldugu 
zaman kan§mak veya buna yakm bir anlama gelir. Oyleyse neden Al
lah Teala cinlerden bahsederken. ( }) .f c_JL. .f ) «Yalm bir alevden» 
buyururken ism-i fail §ekli olan ( c_;L. ) sigasm1 kullanmi§ da ism-i 
mef'ul §ekli alan ( C J _r--o ) sigasm1 kullanmami§tlr? Biz deriz ki 
( [_f• ) kelimesi mi.iteaddidir. Ra'mn esresi ile ( c_r ) kelime
si ise lazunchr, ( c_;L. ) kelimesi Ra'nm kesresi ile ( c_r ) §eklin
dedir. T1pk1 ( c_~ - c_) ) kelimeleri gibi. Bu fiilde as1l mana tabiattan 
gelme almaktlr. Tabiattan gelen fiillerde de esas, laz1m almaktlr. Dala
YISiyla tabii olan hiikiim boylece anun ic;erisinde yer ahr. Birc;ok yer
lerdeki fiiller de aym tiirdendir. 

Uc;iincii Mes'ele; cciki _denizn kavli ile ilgilidir. Bu konuda da pek 
c;ok vecih vard1r. Birincisi; bununla gok denizi ve yer denizi kasdedil
mi§tir. ikincisi; tath denizle tuzlu deniz kasdedilmi§tr. Allah Teala'nm 
§U ayet-i kerime'de buyurdugu gibi: «iki deniz bir almaz. ~U c;ak tath
dlr, susuzlugu keser, ic;ilmesi kalayd1r. ~u ise tuzludur, ac1d1r.» (Fatlr, 
12) Bu gorii§ daha dogru ve birinciden daha ac;1kt1r. Uc;iinciisii; «iki da
gu» kelimesinde aldugu gibi bu iki deniz ifadesindeki tesniye kahb1 da 
simrlay1c1 iki tiire i§arettir. Boylece bu ifadenin ic;erisine gok ve yerdeki 
denizle tath ve tuzru deniz manalan da girmi§ almaktadlr. 

Dordiinciisii; Allah Teala yeryiiziinde karalarla c;evrili denizler hal
kettigi gibi, anun ic;inde de suyla c;evrili adalar halketmi§tir. Deniz yer
yiiziinii c;evreledigi gibi yeryiizii de denizin iizerine kurulmu§tur. Astra~ 
nami bilimi mensublarmm dedikleri gibi, denizi de hava ku§atmakta
dir. Bu kanuda me§hur haberler varid almu§tur. Yeryiiziinde bulunan 
bu denizlerin Atlas Okyanusu ile baglant1s1 vard1r. Aynca bu denizle 
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Atlas Okyanusu Allah'm keremi sayesinde yeryiiziinii a§Ip suya boga
rak kaplamazlar. Boylece yeryiizii suyun iizerinde belirir ve bu sayede 
insan orada kendisi ir;in bir mekan edinir. insan ilk nazarda tahii olan 
denizlerle yeryiiziiniin durumuna bak1p soze giri§tigi zaman, astronomi 
bilginlerinin ifadesine gore, yeryiiziiniin bulundugu mekamn tabiatl 
icab1 merkezde olmas1 gerektigini anla.r. Ve onun r;evresindeki su tara
fmdan ku§a.tllma.si icab ettigini goriir. Onlara yeryiizii neden suyun ir;i
ne dalmay1p suyun ortasmda belirmektedir? Denildiginde, denizler muh
telif yonlerden onu kendilerine r;ektigi ir;in dalmamaktad1r, derler. Ni
r;in r;ekiliyor denilince, az1c1k akll olan kimseler bu i§i gerr;ege dondii
riirler ve bunun Allah'm irade ve me§iyyeti ile oldugunu bildirirler. Ak-
11 olmayanlar ise bunun sebebinin yildizlar, onlann konumlan ve kar
§Illkll olarak farkll :mekfmlarda yer almalanm gosterirler. Bir duraktan 
sonra bir ba§ka duraga gittigini belirtirler. Diinyanm bir k1smmm so
guk, diger k1smmm s1cak olmasm1 saglayacak §ekilde y1ldizlarm konu
mu neden farkh oluyor? denildiginde Allah Teala'nm buyurdugu gibi : 
«0 kiifreden ki§i §a§mp kahr.>> Eger Allah kendisine hidayet nasib et
mi§se kiifiirden vazge~i p Hakka doner. 

Dordiincii Mes'ele : ( c_ .. .r" ) kelimesi kati§IDa anlamma ise bu 
takdirde kavu§urlar anlammdaki ( -:;W:L ) kelimesinin kullaml
masmda ne fayda vard1r? Biz deriz ki : Allah ·reala'mn ( J..r.JI (_..r" ) 
kavli birini digerinin iizerine gonderdi, anlammad1r. Bunlar gonderil
diginde birle§ecek bir;imde gonderilmi§lerdir veya ozellikleri kan§Ip bir
le§medir. Ama Allah Teala, onlann tabiatmda halkettigi bir nedenle ka
fl§lp birle§mesini onlemi§tir. Bu takdirde ( 0l:A:l~ ) kelimesi iki 
deniz ifadesinin hali olur. Ancak burada bir kelimenin hazfedilmi§ ol
dugu da muhtemelen soylenebilir: Bu takdirde; onlan §U ana kadar 
birle§mek iizere b1rakm1§, ama onlar birle§ip ban§mami§lardir, anlami
m vermek icabeder. Birinci takdirde gozetilen fayda, Allah'm kudreti
nin ortaya t;Ikanlmas1d1r. ~oyle ki; Allah Teala, yaratt1g1 tabiatlarmda 
onlara akl§kanhk ve birle§me kabiliyetini vermi§ olmasma ragmen, iki 
su b1rak1lmca Allah'm kudreti veya kudretinin eseri olan bir engelle bu 
iki suyun birbirine katl§masi onlenmektedir. Eger kati§ma durumu 
bulunmayacak olsayd1 elbette bu olay, ilahi kudrete delil olmazd1. Bu
rada hikmetli bir mes'eleye de i§aret vard1r. ~oyle ki : Filozoflar suyun, 
tlpk1 civamn atomlan gibi birbirini r;eken bir mekam bulundugu konu
sunda ittifak etmi§lerdir. Ancak ger~ek hikmet sahiplerinin yanmda 
bu r;ekme, Allah'm onu ger~ekle§tirmesiyle tahakkuk eder. Ama hik
met iddiasmda bulunup ta Allah'm kendilerini hikmete muvaffak kil
madigl tabiatr;1Iann iddiasma gore; bu r;ekme suyun tabiatmda ve ken
diliginden olur. Bu takdirde «bulu§urlan> kavli; ikisinin tek bir mekan
da katllma ozelliklerine ragmen, onlar yine de iki farkh mekanda kahr-
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Jar, anlanuna gelir. i~te bu da Allah'm kudret ve iradesinin bi.irharudtr. 
ikinci ~ekild'= anlam verildig·inde, buradaki fayda kan§manm onlenme
si konusunda Allah 'm kudretinin a c;Iklanmasiyla alakah olur. <;i.inkii 
iki su kar~Ila§tlklan zaman o anda ka n§mamakta, k1sa bir si.ire durmak
tadirlar. T1pk1 ISitill11I§ su ile dolu bir kaba, soguk bir su konacak olur
sa ve k1sa bir si.ire bu iki su ic;ic;e kalacak olursa, s1cak suyla soguk su 
birbirine kan~maz . Ama uzun si.ire kalacak olursa mutlaka kan§Irlar. 
i§te Allah Teala'mn «iki denizi sallvermi§tir,n kavli ile; bulw~mak i.ize
re ikisini b1rakmu~t1r , ancak ilahi kudret ile bu iki su birbirine kan§ma
maktadir, buyurmaktad1r. Ve arkasmdan da : «Aralannda bir engel var
dir, birbirinin Sllllrllll a§amazlar. " buyurmaktadir. Bu ayet bizim de 
ac;Ikladigm1IZ gibi, normal olarak birbirine kan§IP akmalan gerekirken 
bu ikisinin kan§madigma i§aret etmektedir. Berzah kelimesi engel an
lammadir ki, bu, bir k1smmda Allah'm kudretidir, kalan k1smmda ise 
Allah'm kudreti sayesinde gen;ekle§ir. (::i.inki.i iki denizin arasmda du
yularla kavranabilen topraktan bir engel bulunabilecegi gibi, bulunma
yabilir de . «Birbirinin sm1nm a§amazlar.n kavlinde kullamlan 
( .J ~ :J ) kelimesinde iki vecih vard1r : Birincisi; biri digerini 
bastlramaz, anlamma gelir. Ancak bu gori.i§ tabiatc;1larm gorii§i.ine ay
kmdlr. <;i.inki.i onlar derler ki : Her iki suyun da atomlan birdir. Bunun 
ic;in Allah Teala «Bunlar birbirinin s1mnm a§amazlar.n demektedir. 
ikincisi ise ( .)~')' ) kelimesine taleb anlammm verilmesidir ki, 
bir §ey isteyemezler demek olur. Bu t akdirde de burada bir ba§ka vecih 
ortaya <;Ikar. ~oyle ki : ( .J~ ) kelimesinin belirli bir mefhumu 
yoktur. Yani bu ikisi ne kencliliklerinclen bu engeli a§abilirler, ne de bir 
§eyi taleb ederler. Tabiatc;mm soylediginin tersine . (::i.inki.i tabiatc;1 der 
ki : Su bir yerden bir ba§ka yere giderken hareket halinden durgunluk 
halini aramaktad1r. (Aristoteles fizigindeki hareket mes'elesi) (Fahredin 
Razi, Mefatlh el-Gayb, XXIX, 99-101) 

------·000----

26 -- Onun iizerinde bulunan her ~ey ffmidir. 
27 - Ancak cela.l ve ikram sahibi Rabb1n1n zat1 baki 

kalacaktlr. 
28 - Su halde Rabb1n1z1n hangi nimetlerini yalan sa

yabilirsiniz? 
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29 - Goklerde ve yerde kim varsa hepsi O'n~an ister. 
0, her gii.n bir ~e·n ic;indedir. 

30 - ~u halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sa-
yabilirsiniz? 

Her §ey Fa_nidir. 

Allah Teala butun yeryuzu halkmm yok olacajpm, toptan olecegini 
haber veriyor. Gokyuzu halk1 da aym durumdad1r. Ancak bundan Al
lah'm diledikleri mustesnad1r. O'nun ikram sahibi zatmdan ba§ka hie; 
kimse kalmayacaktlr. Rab Teala olmez, aksine 0 , ebediyyen diridir. Ka
tade der ki: Allah Teala once yarattlgm1 haber veriyor, sonra da butun 
bunlarm var oldugunu bildiriyor. Hz. Peygamberden nakledilen bir dua
da §oyle buyurulur : Ey Hayy, ey Kayyu:r;n, ey gokleri ve yeri yaratan. 
Ey celal ve ikram sahibi; Senden ba§ka ilah yok. Senin rahmetinden 
imdad dileriz. Bizim butun hallerimizi 1slah eyle. Bir goz ac;1p kapaya
cak kadar zaman bile bizi nefislerimize veya yaratlklarmdan birine bl-

. rakma. ~a'bi der ki: «Onun uzerinde bulunan her §ey fanidir. >> ayet-i 
kerime'sini okudugun zaman «Ancak celal ve ikram sahibi Rabbmm za.: 
tl baki ka:Iacaktlr.>> ayetini okumad1kc;a susma. Bu ayet-i kerime, Allah 
Teala'nm: ccO'nun zatmdan ba§ka her §ey helak olacaktlr. )) (Kasas, 88) 
kavli gibidir. Allah Teala bu ayet-i kerime'de yuce zatm1 <<Celal ve ik
ram sahibill olarak nitelemi§tir. Yani 0 ta'zime Iay1ktlr. Kendisine ita
at edilip isyan ve muhalefet edilmemesi gerekendir. Ba§ka ayet-i keri
melerde de §oyle buyurulur: <<Sabah ak§am Rabb1mii nzasm1 dileyerek 
O'na yalvaranlarla beraber sen de sabret.ll (Kehf, 38), «Biz, sizi ancak 
Allah nzas1 ic;in doyuruyoruz. )) (insan, 9). ibn Abbas <<Celal ve ikram 
sahibi...ll klSffillll : Celal ve kibriya sahibi, §eklinde ac;1klar. 

Allah Teala yeryiizundeki halkm hepsinin olumde e§it oldugunu, 
ahiret yurduna gideceklerini ve orada onlar hakkmda delaletli olan 
hukmuyle celal ve -ikram sahibi Allah'm hukmedecegini beyan buyur
duktan sonra <<~u halde Rabbm1zm hangi nimetlerini yalan sayabilir
siniz?ll buyurmu§tur. 

«Goklerde ve yerde kim varsa hepsi O'ndan ister. 0, her gun bir §e'n 
ic;indedir.)) ayetinde O'nun, zat1 dl§mda her §eyden mustagni oldu~u, 
her an butun yaratlklarm O'na muhtac; oldugu haber verilmektedir. On
lar lisan-1 halleri ve sozleri ile hep O'ndan isterler. 0 her gun bir ~e;n 
ic;indedir. A'me§'in Mucahid'den, onun da Ubeyd ibn Umeyr'den riva
yetine gore; o, «0, her gun bir §e'n ic;indedir.)) ayeti hakkmda der ki : 
Dua edene icabet etmesi, isteyene vermesi, bir esiri esaretten kurtarma-. . 

· Tefsir ; C : XIV ; F : 480 
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s1 veya bir hastaya §ifa vermesi O'nun §e'nindendir. ibn Ebu Necih'in 
naklettigine gore Mi.icahid §Oyle diyor : o, her gi.in· bir dua edene icabet 
eder, bir kederi, bir sikmtiyi giderir, s1kmt1da olana icabet eder, bir gi.i
nahi bagi§lar. Katade der ki: GOkler ve yeryi.izi.i halk1 O'ndan mi.istagni 
degildir : Diriyi, ya§atlr, oleni oldi.iri.ir, ki.ic;i.igi.i terbiye edip yeti§tirir, 
bir esiri esaretten kurtanr. Salih kimselerin ihtiyac;lan ve mi.inacatlan, 
§ikayetleri son olarak O'na ula§Ir. ibn Ebu Hatim <;ier ki : Bize baba
mm ... Si.iveyd ibn Cebele el-Fezari'den rivayetine gore; o, §oyle demi§
tir: Sizin Rabbm1z her gi.in bir duruin igindedir; bir koleyi azad eder, 
bir isteyene verir, bir azabl kaldmr. 

ibn Cerir der ki: :Sana Abdullah ibn Muhammed ibn Amr'm ... Ab
dullah ibn Mi.inib el-Eidi'den rivayetine gore o, §oyle anlatiyor : Allah 
RasO.li.i (s.a.) «0, her gi.in bir §e'n ic;indedir.n ayetini tilavet buyurdu. 
Biz : Ey Allah.'m elc;isi, bu durum da nedir? diye sorduk, §oyle buyurdu: 
Bir gi.inah1 bagi§lamasi, bir keder ve s1kmtiyi gidermesi, bir kavmi yi.i
celtmesi ve bir digerini alc;altmasidir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize ba
bamm ... Ebu Derda'dan, onun da Hz. Peygamber (s.a.) 'den rivayetine 
gore o, §oyle buyurmu§tur: Allah Teala : «0, her gi.in bir §e'n ic;inde
dir.)) buyurmu§tur. Bir gi.inah1 bagi§lamasi, bir keder ve s1kmtiy1 sav1p 
gidermesi, bir kavmi yi.iceltmesi, digerlerini alc;altmas1 O'nun §e'ninden
dir. ibn Asakir hadisi mi.iteaddid kanallardan olmak i.izere Hi§am ibn 
Ammar kanallyla ... Ebu Derda'dan, o ise Hz. Peygamber (s.a.)den riva
yetle zikretmi§tir. Ancak ibn Asakir bu rivayetlerden birincisinin isna
dmm sahih oldugunu da belirtmi§tir. Ben de derim ki: Hadis vukUf ola
rak rivayet edilmi§tir. Nitekim Buhari, hadisi cezm sigas1 ile ve mual
lak olarak zikretmi§ ve onu Ebu Derda'mn sozi.i olarak nakletmi§tir. En 
dogrusunu Allah bilir. 

Bezzar der ki: Bize Muhammed itin Mi.isenna'm ... ibn Omer'den, 
onun da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetine gore Allah RasO.li.i (s.a.) 
«0, her gi.in bir §e'n igindedir.)) ayeti hakkmda §Oyle buyutmU§tur: 0, 
bir gi.inah1 bagi§lar, bir s1kmti ve kederi giderir. ibn Cerir der ki : Bize 
Ebu Ki.ireyb'in ... ibn Abbas'tan rivayetine gore Allah Teala, beyaz in 
ciden bir Levh-i MahfO.z yaratmi§tir. Onun iki kapag1 kirmiZI yakO.ttu:~ 
Kalemi nO.r, kitab1 nO.rdur. Geni§ligi gokle yer aras1 kadard1r. Her gi.in 
i.ic; yi.iz altmi§ defa ona bakar. Her baki§mda yaratir, diriltir, oldi.iri.ir, 
aziz veya zelil k1lar ve diledigini yapar. 

;~·IJ'i~~ ® ~~~~;~\ ~g ® ~:flli0Jl~-:: 
" ·(,",•),- ,-~)' 0//~)'•"'• o ("""'(;~""• )',.o_..•,) /" 

:; Ua.U..:f1 Q.)~~~~" j,s~~.:; \ '..*J\) ~', ~\,wJ\ .:. .. ~:..\j\ 
ttl ~ , -...,;,.. ., ._,..--- ,. w /, 
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31 - Ey insanlar ve cinler, yalnnda size de yonelece
giz. 

32 - Su halde Rabbrnrzrn hangi nimetlerini yalan sa
yabilirsiniz? 

33 - Ey cinler ve insanlar toplulugu, g6klerin ve yerin 
c;evresinden gec;ip gitmeye gucunuz yetiyorsa gec;ip gidin. 
Ama ustun bir guc; olmadan gec;emezsiniz. 

34 - Su halde, Rabbrnrzrn hangi nimetlerini yalan sa
yabilirsiniz? 

35 - Ozeri.:1ize dumansrz bir alev ve ate~siz bir duman 
g6nderilir de birbirinizi kurtaramaz ve yardrmla~amazsr
nrz. 

36 -- Su halde Rabbrnrzrn hangi nimetlerini yalan sa
yabilirsiniz? 

Ey insanlar ve Cinler Toplulugu 

Ali ibn Ebu Talha'mn ibn Abbas'tan rivayetine gore o, «Ey insan
lar ve cinler, yakmda size de yi:inelecegiz.» ayeti hakkmda §i:iyle demi§
tir: Bu, Allah Teala'dan kullarma bir tehdiddir. Yoksa Allah'm bir 
me§guliyeti olup 0 bu me§guliyetini bitirecek degildir. Dahhak da bu
nun bir tehdid oldugunu belirtir. Katade der ki : Allah'm, yaratlklan
na yi:inelmesi ve onlan hesaba ~ekmesi yakla§IDI§tlr. ibn Cpreyc ise bu
rayi: Sizin hakk1mzda yakmda hukiim verecegim, §eklinde anlami§tlr. 
Buhari der ki : Sizi yakmda hesaba ~ekecegim. Hi~ bir §ey Allah Teala
Yl ba§ka bir §eyden allkoyamaz. Arap dilinde bu tur kullamh§ bilinen 
bir ifade kahb1d1r. Ki§inin herhangi bir me§guliyeti olmad1g1 halde «Se
nin i~in vakit ayiracagim, senin i<;in bo§ kalacag1m denilir. Burada §OY
le deniliyor : Hi~ §Uphesiz seni, gaflette iken yakalayacag1m. 

«Ey cinler ve insanlar toplulugu ... l) ayet-i kerime'sindeki 
0')\.4!.11 ) kelimesi; insanlar ve cinler, anlammad1r. Nitekim sahih 

bir hadiste : Onu (kabirde muazzeb olamn haykm§lanm) cinler ve in
sanlar di§mda her varhk i§itir, buyurulmu§tur. Ba§ka bir rivayette : 

Cinler ve insanlarn ifadesi a<_;Ik<;a si:iylenmektedir. Sur hadisinde de : 
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0':>\4!!1 ) ; insanlar ve cinlerdir, buyurulmu§tur. «~U halde Rabbl-
mzm hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?n 

«Ey einler ve insanlar toplulugu, goklerin ve yerin t;evresinden ge
t;ip gitmeye gucunuz yetiyorsa get;ip gidin. Ama ustiin bir gut; olmadan 
get;emezsiniZ.Jl Allah'm emrinden ve takdirinden kat;amazsm1z. 6, sizi 
ku§atmi§tlr. O'nun · hukmunden ve hakk1mzda verecegi karardan kur
tulamayacaksmiz. Nereye gitseniz ku§atllml§ olacaksm1z. Bu, mah§er 
de olacaktlr. Melekler yarat1klan her taraftan yedi saf halinde ku§at
illi§ olacaklar ve hit; kimse gitmeye gut; yetiremeyecektir. «Ama ustun 
bir gut; (ve Allah'm emri) olmadan get;emezsiniZ.lJ «i§te o gun insan: · 
kat;acak yer nerede? der. Hay1r, hit; bir s1gmak yoktlJr. Ey insan ,o gun 
sen, Rabbmm huzuruna vanp durursun .>> (KJYame, 10-12), <<Kotiiluk 
kazananlara kotiilukleri kadar ceza verilir; onlarm yuzlerini zillet bu- • 
rur. Allah'a kar§l onlan savunacak kimse yoktur. Yuzleri, geceden de 
kara bir part;ayla ortiilmu§ gibidir. i§te bunlar da ate§in yaramd1rlar. 
Orada temelli kalacaklard1r.n (Yunus, 27) . Bu sebeple burada da §oyle 
buyurulur : «Uzerinize dumans1z bir alev ve ate§siz bir duman gonderi
lir de birbirinizi kurtaramaz ve v0rdimla§amazsm1z.n ibn Abbas'tan ri
vayetle Ali ibn Talha, ( .1;!,-:JI ) kelimesini; ate§ alevi ile at;Iklar. 
ibn Abbas'tan rivayetle Said ibn Cubeyr bu kelimenin, duman anla
mma geldigini soylemi§tir. Mucahid ise bunun, kesik kesik ye§il alevler 
oldugunu bildirir. Ebu Salih de der ki: 0, ate§in uzerinde ve dumanm 
altmda olan alevdh. Dahhak da bu kelimeyi ate§ seli, diye at;lklar. ibn 
Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha'nm soyledigine gore ( U""~ ) 

kelimesi ate§ dumamd1r. Bu tiir bir at;lklama Ebu Salih, Said i:bn Cu
beyr ve Ebu Sinan'dan da rivayet edilmi§tir. ibn Cerir der ki: Araplar 
dumana ( . '-':"~ ) derler. Bu kelimenin ba§mdaki harf oture ve esi
re olarak okunabilir. K1raet imamlan bu keli!llenin ba§mdaki nun har
fini otiire okumakta icma' etmi§lerdir. ( .. :) Teberani'nin Cuveybir ka
nallyla. Dahhak'dan rivayetine gore Nafi' ibn Ezrak, ibn Abbas'a 
( J:,~\ ) kelimesinin anlamm1 sormus da o: Beraberinde duman 
olmayan a1evdir, demi§. ( ... ) Nafi' ona ( u"~' ) kelimesini sormu§ da 
ibn Abbas: 0, alevi olmayan dumand1r, diye cevab vermi§. ( ... ) Muca-

. hid ise bu kelimeyi §oyle at;lklar : 0, bak1rd1r. Eritilecek ve ba§lan uze
rinden dokiilecektir. Katade ve Dahhak da bu kelimeye bak1r seli anla
mmi ve:firler. Butun bu at;lklamalara gore ayetin anlann §Oyle olmall
dlr : K1yamet gunu kat;arak gitseniz bile melekler ve zebaniler donme
niz it;in sizin uzerinize ate§ten alevler ve eritilmi§ bak1rlar gonderecek 
ve boylece sizi geri t;evireceklerdir. Bu sebepledir ki : «Birbirinizi kurta~ 
ramaz ve yard1mla§amazsm1z. ~u halde Rabb1mzm hangi nimetlerini 
yalan sayabilirsiniz?n buyurulmu§tur. 
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37 - Gok yanhp ta kirm1z1 sahtiyan gibi bir gul oldu
gu zaman. 

38 - Su halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sa
yabilirsiniz? 

39 - i~te o gun; insana da, cinne de gunah1ndan sorul
maz. 

40 - Su ha1de, Rabblnizin hangi nimetlerini yalan sa
yabilirsirtiz? 

41 - Suc;lular simalanndan tan1n1rlar da perc;emlerin
den ve ayaklanndan tutulurlar. 

42 - Su halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sa
yabilirsiniz? 

43- Suc;lulann yakaladlklan cehennem i~te budur. 
44 - Onlar bununla kaynar su aras1ndadola~1r durur

lar. 

45 - Su halde Rabbinizirr hangi nimetlerini yalan sa
yabilirsiniz? 

Knmizi Sahtiyan Gibi Bir Giil 

Allah TeaJa'mn: «Gok yanhp da ... n kavli, bu ayet-i kerime ile ay-
m anlamda varid olan «Gok yanhr, o gun duzeni bozulur. >> (Hakka, 16), 

Ve o gun; gok beyaz bulutlar halinde parc;alanacak, melekler bol\ik ba
tik indirileceklerdir.» (Furkan, 25), «G6k yanhp Rabbma boyun egdi

..:-i zaman -ki gok boyun egecektir-.n (in§ikak, 1-2) ayetlerin de de~ 
:t 1eti ile k1yamet gununde olacakt1r. 
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<<Gok yanllp ta k1rm1z1 sahtiyan gibi bir giil oldugu zaman.H Yani 
potada giimii§iin ve yag tortusunun eridigi gibi eridigi zaman. Sizler bo~ 
yalan ta'kib ettiginiz gibi, onun renk degi§tirmesini de ta'kib edebile
ceksiniz. Bir keresinde kirmizi, bir keresinde san, pe§inden mavi ve 
onun da pe§inden ye§il olacaktlr. Bu; o biiyiik k1yamet giiniiniin korku
sundan ve durumun §iddetindendir. imam Ahmed der ki: Bize Ahmed 
ibn Abdiilmelik'in ... Enes ibn Malik'den rivayetine gore Allah RasUlii 
(s.a.) §Oyle buyurmu§tur: insanlar k1yamet giinii diriltilecekler. Gok
yiizii, onlarm iizerine c;iseleyen yagmur gibi yagacaktlr. Dahhak'm ibn 
Abbas'tan rivayetine gore o, <<Kirm1z1 sahtiyan gibi bir giiln ifades~ni, 

klrnnz1 deri ile ac;Iklami§tlr. Ebu Kiideyne'nin Kabus kanahyla ... ibn 
Abbas'tan rivayetine gore ise o, bu ifadeleri, ac;1k doru atm rengi gibi 
bir renge biiriinmekle ac;Iklami§tlr. Yine ibn Abbas'tan rivayetle Avfi: 
G6giin rengi degi§ecektir, demi§tir. Ebu Salih ise §oyle diyor: Giil ku
rusu rengindeki hayvamn rengi gibi olacaktlr. Bundan sonra da yag 
to.rtusu gibi olur. Begavi ve ba§kalan §oyle naklediyorlar : Kula ve do
ru at renkleri arasmdaki bir renkte olan atlar ilkbaharda san, kl§lll klr
ffilZl renkte olur. Soguk §iddetlenince ise boz renkli olurlar. Hasan el
Basri der ki : Gokyiizii o giin rengarenk olacaktlr. Siiddi de : Gokyiizii 
o giin doru katlr renginde olacakbr. 0 giin, erimi§ zeytinyagmm tortu
su gibi olacakbr, der. Miicahid : 0 giin gokyiizii k1z1l d.eri renginde ola
cakbr, demi§tir. Buray1 Ata el-Horasani de §oyle ac;1klar: 0, giilyag1 
rengi gibi sapsan olacakbr. Katade der ki : Gokyiizii bu giin ye§il (gok 
mavisi) dir. 0 giinde rengi k1rm1z1ya c;alacak, rengarenk olacaktlr. 
Ebu'l-Cevza; o giin gokyiiziiniin, yag berrakllgmda olacagm1 soylerken, 
ibn Ciireyc §6yle bir ac;1klama getirir: Gokyiizii erimi§ yag gibi olacak
tlr. Bu; cehennemin s1cakhgi ona isabet ettigi zamandad1r. 

«i§te o giin; insana da, cinne de giinahmdan sorulmaz.» ayet-i ke
rime'si Allah Teala'nm: «Bu, onlarm konu§amayacaklan giindiir. On
lara izin de verilmez ki oziir beyan etsinler.n (Miirselat, 35-36) kavli 
gibidir. Bu, bir haldir. Ba§ka bir halde ise yarabklar biitiin amellerin
den sorulacaklard1r. Zira Allah Teala: «Rabbma andolsun ki, onlann 
hepsine birden mutlaka soracag1z; yapmakta olduklan §eyleri.n (Hicr, 
92-93) buyurmaktad1r. Bu sebeple Katade der ki : «i§te o giin; insana 
dl?., cinne de giinahmdan sorulmaz.n Sorgu daha once yap1lmi§, sonra 
toplulugun agz1 miihiirlenerek elleri ve ayaklan onlarm yapbklanm 
soylemi§tir. ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha der ki : ~unu, 
§Unu yapbmz m1? diye onlara sormaz. Qiinkii bunlan onlardan daha 
iyi bilir. Fakat onlara: ~unu §Unu neden yapt1mz? der. Bu, ikinci bir 
ag1klamad1r. Bu ayet-i kerime'nin tefsirinde Miicahid der ki : Melekler 
suc;luya sormazlar, zira onlar simalarmdan tammrlar. Bu da iic;iincii 
bir ac;1klama oluyor. Sanki bu, onlarm cehenneme gotiiriilmeleri emro-
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lunduktan sanrad1r. l§te a zaman anlara giin_ahlan sarulmayacak, aksi
ne cehenneme suriilerek oraya at1lacaklard1r. Nitekim Allah Teala ba§
ka bir ayet-i kerime'de §oyle buyurur: «Suc;lular simalanndan tammr
lar.» (Rahman, 41) Yani anlar, uzer:Ierinde gorunecek alametlerle bili
nip tammrlar. Hasan ve Katade derler ki: Melekler anlan, yuzlerinin 
siyahllg1 ve gozlerinin mavi almas1yla tamyacaklardlr. Ben de derlm 
ki : Bu, abdestin etkisiyle mu'minlerin bembeyaz ve m1rlu bir <;ehreye 
sahib almalan gibidir. 

<<Pen;emlerinden ve ayaklarmdan tutulurlar.» Zebaniler anlarm iki 
ayag1yla beraber perc;emlerini toparlay1p a §ekilde ate§e atarlar. ibn 
Abbas'tan rivayetle A'me§ der ki: Onun perc;eminden ve ayagmdan tu
tulup tand1rda odunun kmld1g1 gibi kmllr. Dahhak der ki: Pen;emi ve 
iki ayag1 bir araya toparlamp arkasmdan bir zincirle baglamr. Siiddi 
de §Oyle demekte : Kafirin perc;emi ve iki ayag1 bir araya taparlamp 
perc;emi a.yag1 ile baglamr ve beli bukiilur, egilir. ibn Ebu Hatirh'in, ba
basl kanallyla .. . Abdurrahman'dan, onun da Kinde kabilesine mensub 
bir adamdan naklettigine gore adam §oyle anlatml§ : Hz. Ai§e'ye vanp 
yanma girdim. Benimle anun arasmda bir perde vard1. Allah Rasulu 
(s.a.) bir zaman gelip a zamanda hi<; kimsenin §efaatta bulunamayaca
gma dair bir §ey nakletti mi? diye sordum. 0 : Evet, ben ve o bir ortii 
ic;inde iken bunu ana sardum de yip §Oyle devam . etti : Allah Rasulii (s. 
a) buyurdu ki : Evet. S1rat konulup ki§inin nereye gonderilecegi bili
ninceye kadar hi<; kimseye §efaat etme yetkim yoktur. Bana ne yap1Ia
cagm1 gorunceye kadar -veya bana vahyolununcaya kadar buyurmu§
tur- yuzlerin beyazland1g1 ve yuzlerin siyahland1g1 gun. inceltilip k1z
dmld1g1 zaman koprunun yamnda (hi<; kimseye §efaat edemem.) Hz. 
Ai§e koprunun nas1l bilenip k1zdmlacagm1 sordugunda Allah Rasulu 
§Oyle buyurdu : 0 kadar bilenecek ki, sonunda k1hcm keskin agz1 gibi . 
olacak. 0 derece k1zdmlacak ki sonunda bir kar gibi alacak. Mu'min ara
Yl gec;ecek ve ana hi<; bir zarar vermeyecek. Munaflga gelince; a ki::ipru
ye as1lacak, nihayet anun ortasma ula§bgmda ayag1 aradan kayacak da 
eli ile iki ayagma dogru egilecek. Hz. Ai§e der ki : Sen, <;lplak alarak yU,
ruyup te etratm1 dikenlerin sard1g1 ve sonunda ayaklarma dogru ikf 
bukliim alan birini hi<; gormedin mi? i§te o da aym §ekilde eliyle ve ba
§Iyla ayaklanna dagru egilecektir. Zebaniler ucu k1vnk demirlerle anun 
alnma ve ayagma vuracak ve onu cehenneme atacaklard1r. Orada tam 
elli sene suresince du§meye devam edecektir. Ben dedim ki : Ki§inin 
ag1rhg1 nedir? $6yle dedi: Semiz ve hamile on deve ag1rhg1d1r. 0 gun 
suc;lular, simalarmdan tammrlar ve perc;emleri ile ayaklarmdan tutu
lup yakalamrlar. Bu, garib bir hadistir. Allah Rasulu (s.a.)ne ula§tml
masl munker alan laflzlar vard1r. Zaten rivayet zincirinde ismi verilme
yen bir ravi bulunmaktad1r ve boyle bir hadis ile ihticac alunmaz. En 
dagrusunu All$ bilir. 
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Bir azarlama, · su~lama, hakaret olarak onlara §oyle denilecektir : 
Sizin varhgm1 yalanlamakta oldugunuz cehennem i§te kar§Imzda duru
yor ve siz onu ayan-beyan goriiyorsunuz. Allah Teala §oyle buyur,ur: 
«Su~lularm yalanlad1klan cehennem i§te budur. Onlar bununla kaynar 
su arasmda dola§Ir dururlar.» Bir keresinde cehennemde azabland1nhr-, 
lar, bir keresinde kaynar su i~irilirler. 0 oyle bir i~ecektir ki erimi§ baklr 
gibi bag1rsaklan ve karmda olanlan parampar~a eder. Bu, Allah Teala'
nm §U kavli gibidir: «Hani boyunlarmda demir halkalar ve zincirlerle 
siiriiklenirler, kaynar suya. Sonra da ate§te yak1hrlar.» (Gafir, 71-72). 
Ayet-i kerime'deki ( 0\ ) kelimesi; hararetine dayamlamayacak dere..: 
cede s1cak alan anlammadir. ibn Abbas, c<Onlar bununla kaynar su ara
smda dola§lf dururlar.» ayeti hakkmda der ki: 0, kaynama derecesine 
ula§IDI§ ve harareti §iddetlenmi§ alan sudur. Miicahid, Said ibn Ciibeyr, 
Dahhak, Hasan, Sevri ve Siiddi de boyle soylemi§tir. Katade der ki : Al
lah'm gokleri ve yeri yaratmasmdan beri ,pi§mekte devam etmektedir. 
Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi de §oyle diyor: Kul yakalamr ve alm o 
kaynar su i~inde sark1tlhr. Sonunda etleri erir ve ba§mda sadece kemik 
ve iki gozii kahr. Bu, Allah Teal~'mn §U kavli gibidir : '«Kaynar suya. 

v I 

Sonra da ate§te yak1hrlar.» (Gafir, 72) Kurazi'den gelen ba§ka bir riva-
yete gbre ise o, ( Jl. ) kelimesini; haz1r alan, §eklinde anlami§tlr. ibn 
Zeyd de boyle soyliiyor. Ancak haz1r alan anlamma Kurazi'den rivayet 
edilen s1cak anlamma aykm degildir. Nitekim Allah Teala'mn: <<K1zgm 
bir kaynaktan ic;irilirler.11 (Ga§iye, 5), «Qagnlmaks1zm ve vakitli vakit
siz ... 11 (Ahzab, 53) kavillerinde de bu kelime, bir §eyin gii~ yetirilemeye
cek, dayamlamayacak derecede s1cak olmas1, pi§mesi anlammda kulla
mlmaktadir. Buradaki ayette de yine bu kelime son derece s1cak anla
mmda kullamlml§~lr. Asi miicrimlerin cezalandmlmas1 ve miittakilerin 
nimete kaVU§turulmaSI, Allah'm lutfu, merhameti, adaleti ve yaratlk
lanna ihsammn eseri oldugu gibi onlan a:zab1 ve bask1m ile uyarmas1 
da ic;inde bulunduklan giinahlardan ve §irkten ahkoyacak, engelleye
cek unsurlard1r; Binaenaleyh bunun pe§inden biitiin insanlara minnet 
ederek: cc~u halde Rabbm1zm hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?)) 
buyurmu§tur. 

F 

I 
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46- Rabb1n1n mekanmdan k.orkan 'kimseye iki cen
net vard1r. 

47- ~u halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sa
yabilirsiniz? 

48 -Her ikisi <;e~it <;e~it aga<;larla doludur. 
49- ~u halde RabbiniZin hangi nimetlerini yalan sa

yabilirsiniz? 
50- Ikisinde de akmakta olan iki p1nar vardlr. 

·51 - ~u halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sa
yabilirsiniz? 

52 - ikisinde de her tur meyveden <;ift ·t:;ift vard1r. 
53 - ~u halde RabbiniZin hangi nimetlerini yalan sa

yabilirsiniz? 

Ve iki Cennet 

ibn ~evzeb ve Ata el-Horasani, «Rabbmm makammdan korkan 
kimseye iki cennet vard1r.» ayetinin Ebubekir es-S1ddik hakkmda nazil 
oldugunu soylemi§lerdir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm ... Atly
ye ibn Kays'tan rivayetine gore «Rabbmm makammdan korkan kimse
ye iki cennet vard1r.» ayeti ccBeni ate§te yakm, belki boylece Allah'm 
azabmdan kurtulurum.» diyen birisi hakkmda nazil OlffiU§tUr. 0 bu SO
zii soyledikten sonra bir giin bir gece tevbe etmi§ ve Allah Teala da 
onun tevbesini kabul buyurarak cennetine koymu§tur. ibn Abbas ve 
ba§kalarmm soyledigi gibi bu ayetin umumi olmas1 daha sahihtir: Al
lah Teala §Oyle buyurur : Her kim k1yamet giinii Allah'm huzurunda 
durmaktan korkar, nefsini arzularmdan ahkoyar, azmaz, diinya haya
tlm (ahirete) tercih etmez, ahiretin en hay1rh ve en kahc1 oldugunu 
bilir, Allah'm farzlanm yerine getirip haramlarmdan sakm1rsa; i§te o 
kimse i<;in, k~yamet giinii Rabbmm katmda iki cennet vard1r. 

I • 

Buhari -Allah ona rahmet eylesin- der ki : Bize Abdullah Ibn 
Ebu'l-Esved'in ... Abdullah ibn Kays'tan rivayetine gore Allah Rasulii 
(s.a,) §Oyle buyurmu§tur :. Giimii§ten iki cennet. Kablan da i<;indekiler 
de giimii§ten. Altmdan iki cennet. Kablan da i<;indekiler de altmdan, 
Adn cenrietinde o kimselerle Rablan arasmda sadece Rabbm vechin
deki kibriya ortiisii vard1r. Ebu Davud dl§mdaki diger Kiitiib-i Sitte sa
hipleri de hadisi Abdiilaziz kanahyla tahric etmi§lerdir. Hammad ibn 
Seleme'nin Sabi.t'ten, onun Ebu Bekr ibn Ebu Musa'dan, onun da ba
basmdan -Hammad der ki: Bildigim kadanyla ravi, hadisi Allah Ra-
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sUlii (s.a.)ne ula§tirmi§tlr- «Rabbmm makammdan korkan kimseye 
iki cennet vard1r.ll ayeti ile <<0 ikisinden ba§ka iki cennet daha vard1r.n 
(Rahman, 62) ayetleri hakkmda rivayetlerine gore §Oyle buyurulur: 
Mukarrabundan olan kimseler i9in altmdan iki cennet, sagc1lar i9in gii-
mii§ten iki cennet. . 

ibn Cerir der ki: Bize Zekeriyya ibn Yahya ibn Eban'm ... Ebu Der
da'dan rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) bir giin <<Rabbmm maka
mmdan korkan kimseye iki cennet vard1r.ll ayetini tilavet buyurdu. Ben 
dedim ki : Zina etmi§ ve h1rs1zhk yapml§ olsa da m1? Hz. Peygamber : 
<<Rabbmm makammdan korkan kimseye · iki cennet vard1r.ll buyurdu. 
Ben : Zina etmi§ ve h1rs1zhk etmi§ olsa da m1? diye sordum, yine : <<Rab
bmm makammdan korkan kimseye iki cennet vard1r.n buyurdu. Ben: 
Ey Allah'm el9isi, zina etmi§ ve hirsizllk yapml§ olsa bile mi? diye so
runca Hz. Peygamber : Ebu Derda'mn burnu yere siirtiilse bile, buyur
du. Nesei de hadisi Muhammed ibn Ebu Harmele kanahyla rivayet et
mi§tir. Yine Nesei bu hadisi Miiemmel ibn Hi§am kanahyla ... Ebu Der
da'dan rivayet ediyor. Hadis, Ebu Derda'dan mevkUf olarak da rivayet 
edilmi§tir. Yine ondan rivayete gore §Oyle demi§tir: Rabbmm maka
mmdan 9ekinen kimse zina etmez, hirsizllk yapmaz. 

Bu ayet-i kerime, insanlar ve cinler hakkmda geneidir. iman edip 
Allah'tan korktuklan takdirde cinlerin cennete gireceklerine en kuvvet
li delillerden birisi de bu ayettir. Bu sebeple Allah Teala, bah§edecegi 
bu miikafat yiiziinden insanlara ve cinlere minnet ederek §Oyle buyu
rur: <<Rabbmm makammdan korkan kimseye iki cennet vard1r. f?u hal
de, Rabbm1zm hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?n Daha sonra Al
lah Teala bu iki cenneti §Oyle anlatlyor: <<Her ikisi de 9e§it 9e§it aga9-
larla doludur. Giizel, yemye§il dallan vard1r. Bu dallar en iyi cinsten 
olgun meyvalarla yiikliidiir. ~u halde Rabbm1zin hangi nimetlerini ya
lan sayabilirsiniz?n Ata el-Horasani ve bir grup ayet-i kerime'deki 
( .)\;.,;~1 ) kelimesini; aga9lann dallan ile a91klami§lard1r ki, bu 
aga9larm dalla:'n birbirine dokunmaktadir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize 
babamm ... ikrime'den rivayetine gore; o, <<Her ikisi de 9e§it 9e§it aga9-
larla doludur.l) ayeti hakkmda §Oyle dermi§: Dallann golgesi duvarlar 
iizerindedir. ( ... ) Begavi'nin Miicahid, ikrime, Dahhak ve Kelbi'den 
naklettigine gore bu kelime; dosdogru olan dal, anlammad1r. Yine Be
gavi'nin Ebu Said el-E§ecc kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore o, 
Her ikisi de 9e§it 9e§it aga9larla doludur.l) ayetini : Qe§it 9e§it, her chis
ten aga9larla doludur, §eklinde a91klam1§tlr. Said ibn Ciibeyr, Hasan el
Basri, Siiddi, Husayf, Nadr ibn Arabi ve Ebu Sinan'dan da bu a91kla
mamn bir benzeri rivayet edilmi§tir. Buna gore o iki cennette de 9e§it 
\!e§it lezzetler vard1r. ibn Cerir bu a91klamay1 tercih ediyor. Ata der ki : 
Her dal, 9e§it 9e§it meyveyi toplami§tlr. Rebi' ibn Enes ise <<Her ikisi de 
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<;e§it <;e§it aga<;larla doludur.» ayetinin tefsirinde : ikisinin de <;:evreleri 
{bah<;eleri) geni§tir, der. Biitlin bu a<;Iklamalar sahihtir ve aralannda 
herhangi bir Zldhk sozkonusu degildir. En dogrusunu Allah bilir. Kata
de, «Her ikisi de <;e§it <;e§it aga~larla doludur.>> ayeti hakkmda §oyle der: 
Ayet-i kerime onun geni§ligini. iistiinliigiinii ve digerlerinden farkll 
meziyyetini haber vermektedir. 

Muhammed ibn ishak'm Yahya ibn Abbad ibn Abdullah kanahy
la ... Esma'dan rivayetine gore o, §oyle demi§tir : Allah Rasulii (s.a.) nii 
i§ittim. Sidre-i Miinteha'y1 and1 ve §oyle buyurdu : Onun dallarmm 
golgesinde bir binitli yiiz sene yiiriir - veya §Oyle demi§tir : Onun dalla
rmm golgesinde yiiz binitli golgelenir- Orada altm kelebekler vard1r. 
Meyveleri kocaman testiler gibidir. Tirmizi de hadisi Yunus ibn Bii
keyr kanahyla rivayet etmi§tir. Allah Teala : (( ikisinde de akmakta olan 
pmar vardir.» buyurur ki, bu iki pmar o aga<;lar ve dallan sulamak 
iizere akarlar da, boylece onlar biitiin <;:e§itlerden meyve verirler. <<~u 

halde Rabbm1zm hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?>> Hasan el-Bas
ri der ki : Onlardan birisine Tesnim, digerine Selsebil denilir. Atiyye de 
der ki. : Onlardan birisi rengi ve tad1 bozulmayan sudan, digeri de i<;:en
lere lezzet veren i<;:kidendir. Bu sebepledir ki bundan sonra da §oyle b,u
yurur : Hikisinde de her tiir meyveden <;:ift <;:ift vard1r.>> Sizin bildiginiz 
meyve <;:e§itlerinin hepsinden ve bilmediklerinizin en hay1rhsmdan, hi<;: 
bir goziin gormedigi; hi<;:bir kulagm i§itmedigi ve hi<;:bir be§er kalbine 
gelmeyen meyvelerden <;:ift <;:ift vard1r. << ~u halde Rabbm1zm hangi ni
metlerini yalan sayabilirsiniz?» ibrahim ibn Hakem ibn Eban'm, baba'
Sl kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Diinya
da tatll veya ac1 ne meyveler varsa Ebu Cehil karpuzuna varmcaya ka
dar cennette de vard1r. ibn Abbas : Ahirette olanlann diinyada sadece 
isimleri vard1r der ki, bununla, aralarmda derin bir u<;:urum ve apa<;:Ik 
fark oldugunu belirtmek istemi§tir. 
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55 - Su halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sa
yabilirsiniz? 

56 - Oralarda bak1~lann1 yaln1z e~lerine c;evirmi~ler 
vard1r ki, daha once kendilerine ne bir insan, ne de bir cin 
dokunmu~tur. 

57.- Su halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sa
yabilirsiniz? 

58 ~ Sallki onlar yakut ve mercand1rlar. 
59 - Su halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sa

ya bilirsiniz? 
60 - ihsan1n kar~Ihg1, ihsandan ba~kas1 m1drr? 
61 ~ Su halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sa

yabilirsiniz? 

:ihsamn Kar§Ihgi ihsandan Ba§kasi nu? 

Allah Teala'nm «hepsi de yasla-nmi§lardir.n ayetinde cennet ehli 
kasdedilir. Burada yaslanmaktan maksad uzanmaktlr. Bunun bagda§ 
kurup oturmak oldugu da si:iylenmi§tir. «Hepsi de i:irtiileri atlastan di:i
§emelere yaslamrlar.>> Buradaki atlas1 ikrime, Dahhak ve Katade kahn, 
sat ipek diye ac;1klarlar. Ebu iinran der ki : 0, altmla siVanmi§ saf 1pek
tir. Bura'da Allah Teala astarlarm, i:irti.ilerin iisti.inliigi.i ile onlarm ic;le
rinin de iisti.inli.igi.ine i§arette bulunmaYl murad etmi§tir. Bu; daha 
a§a:g1 olan ile daha iistiin olana dikkat c;ekmek kabilindendir. Ebu is
hak'm Hi.ibeyre ibn Meryem'den, onun da Abdullah ibn Mes'ud'dan ri
vayetinde o, §i:iyle demi§tir : 6rtiileri boyledir. Ya bir de yiizierini gar~ 
mii§ olsaydm1z, acaba onlar nas1ld1r? Malik ibn Dinar der ki. : OrtUleri 
atlastand1r, dl§ yiizleri nurdand1r. Siifyan es-Sevri -veya ~erik- §6yle 
diyor :· 6rti.ileri atlastan, dl§ yi.izleri ctonmu§· (l)illurla§ml§) nurdanct1r: 
Kas1m ibn Muhammed : Ortiileri atlastan, dl§ yiizleri r:ahmettendir, de
mi§tir. Ebu Abdullah e§-~ami'den rivayetle ibn $evzeb .der ki : Allah, Te
ala, orti.ileri zikretti fakat dl§ yi.izlerini zikretmedi.. Dl§ yi.iz,lerinde c;ar
§aflar vard1r. <;ar§aflann altmda olam ise ancak Allah bilir. Bi.iti.in bu 
ac;Iklamalan imam ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. · 

«iki cennetin meyvelerini de kolayca toplarlar.n Her iki cennetin 
de meyveleri onlara yakmd1r. Hangi hal i.izere olurlarsa olsunlar diledik- . 
leri zaman onlardan allrlar. Nitekim Allah Teala ba§ka ayet-i kerime'
lerde de §6yle buyurur: ((Ki, meyveleri sarkmi§tlr.n (Hakka, 23) «Mey
ve agac;larmm golgeleri i.izerlerine sarkml§ ve onlarm kopanlmasi ko-
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layla§tlnlmu~tir.» (insan, 14) Yani almak isteyene zorluk ~1karmaz, ak
sine dallanndan meyveleri kendiliginden onlara dogru dii§iiverir. «~U 
halde Rabb1mzm hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?» 

Allah Teala orttilerin, do§emelerin k1ymetini ve giizelligini zikret
tikten sonra §oyle buyurur : «Oralarda baki§lanm yalmz e§lerine ~evir
mi§ler (e§lerinden ba§kalarma gozlerini kapami§, cennette e§lerinden 
daha giizel hi~ bir §ey gormeyen e§ler) vard1r.ll Bu a~Iklama ibn Abbas, 
Katade, Ata el-Horasani ve ibn Zeyd'e aittir. Bir hadiste varid oldugu 
iizere onlardan birisi kocasma §oyle diyecek : Allah'a yemin ederim ki, 
cennette senden daha giizel hi~ bir §ey gormiiyorum. Cennette bana 
senden daha sevimli olan hi~ bir §ey yoktur. Seni bana beni de sana ve
ren Allah'a hamdolsun. 

Allah Teala : «Daha once kendilerine ne bir insan, ne de bir cin do- . 
kunmu§tur.ll buyurur ki; onlar bakire, e§ine dii§kiin ve ter ii taze e§ler
dir. E§lerinden once insan ve cinlerden hie; kimse onlara do~unmami§
tlr. Bu da cinlerin mii'minlerinin cennete girecegine delalet eder. Ertat 
ibn Miinzir der ki: Damra ibn Habib'e: Cinler cennete girecek mi? di
ye sorulmu§tu. Evet, nikahlamrlar da. Cinler di§i ci'nl~le, insanlar da 
kadmlarla nikahlamrlar. Allah Teala'nm : «Oralarda baki§lanm yalmz 
e§lerine ~evirmi§ler vard1r ki daha once kendilerine ne bir insan, ne de 
bir cin dokunmu§tur. «~u halde Rabb1mzm hangi nimetlerini yalan sa
yabilirsiniz?ll ayet-i kerime'Sinin kasdettigi budur; dedi. 

Daha sonra Allah Teala onlan nitelemeye devam ederek §oyle bu~ 
yuruyor: «Sanki onlar yakut ve mercand1r.J.ar.ll Miicahid, Hasan, ibn 
Zeyd ve ba§kalan : Onlar yakut temizliginde ve mercan beyazllgmda
dirlar, derken bu sozleriyle mercam inci anlamma almi§lardir. ibn Ebu 
'Hatim der ki: Bize babamm ... Abdullah ibn Mes'ud'dan, onun da riva
yetine gore Hz. Peygamber (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Cennet kadmla
rmm baldmmn beyazllg1 yetmi§ ipek hulle arkasmdan goriiniir. Hatta 
iligi bile goriiniir. Allah Teala'nm : «Sanki onlar yakut ve mercandir
lar.lJ ayetiyle nitelendirdikleri bunlard1r. Yakut, bir ta§ olup bir ipe ge
~irsen, sonra da temizlesen ip oriun arkasmdan goriiliir. Tirmizi hadi
si bu §ekli ile Ubeyde ibn Humeyd ve Ebu'l-Ahvas'tan, onlar da Ata ibn 
Sahib'den rivayet etmi§lerdir. Tirmizi hadisi MevkUf olarak da rivayet 
eder ve : Bu, daha sahihtir, der. 

imam Ahmed der ki: Bize Affan'm ... Ebu Hiireyre'den rivayetine 
gore Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur ': Cennetliklerden olan ki§inin 
hurilerden iki e§i vard1r. Onlardan her birinin iizerinde yetmi§ hulle var
dir. Onun bald1r kemigi elbiselerinin arkasmdan goriiliir. Bu kanaldan 
hadisi sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. Muslim de hadisi ismail 
ibn Uleyye kanahyla ... Muhammed ibn Sirin'den rivayet eder ki, o §OY-
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le demi§tir : ister ovi.ini.in, ister mi.izakere edin. Cennette erkekler mi, 
yoksa kadmlar m1 daha <;oktur? Ebu Hi.ireyre dedi ki: Ebu'l-Kas1m (s.
a .) §oyle buyurmad1 m1 : Cennete gireceklerin ilki aym ondordi.inci.i ge
cesindeki ay parlakllgmdad1r. Onlan ta'kib edenler, gokteki en parlak 
y1ld1z §eklindedirler. Onlardan her birinin iki e§i vard1r. Onun bald1r ke
migi etinin otesind_en gori.ini.ir. Cennette bekar yoktur. Bu hadis Buha
ri ve Mi.islim'in Sahih'lerinde Hemmam ibn Mi.inebbih ve Ebu Zi.ir'a 
kanallyla Ebu Hi.ireyre (s.a.) den rivayetle tahric olunmu§tur. 

imam Ahmed der ki : Bize Ebu Nadr'm .. . Enes'ten rivayetine gore 
Allah Rasuli.i (s.a.) §Oyle buyurmw~tur : Allah yolunda bir sabah veya 
ak§am yi.iri.iyi.i§ii, di.inya ve di.inyadakilerden daha hay1rhd1r. Sizden bi
rinin cennetteki bir yay miktan - veya bir yay kiri§i kadar- yeri di.in
ya ve di.inyadakilerden daha hay1rlld1r. Cennetlik kadmlardan bir ka
dm yeryi.izi.ine inmi§ olsayd1, kokusu gokle yer arasm1 doldurur ve gok
le yer aras1 tertemiz olurdu. ~i.iphesiz onun ba§mdaki orti.i, di.inya ve 
di.inyadakilerden daha hay1rlld1r. Buhari de hadisi Ebu ishak kanahy
la . .. Enes'ten yukardaki gibi rivayet etmi§tir. 

(( ihsanm kar§Illgl, ihsa.ndan ba§kas1 m1d1r? n Di.inyada gi.izel amel 
i§leyene ancak ahiret yurdunda ihsan vard1r. Nitekim Allah Teala ba§
ka bir ayet-i kerime'de : HGi.izel davrananlara, daha gi.izeli ve fazlasl 
var.n (Yunus, 26) buyurmu§tur. Begavi der ki : Bize Ebu Said e§-~eri
hi'nin ... Enes ibn Malik'den rivayetine gore o, §oyle anlatlyor : Allah 
Rasuli.i (s.a.) : Hihsamn kar§lllgl, ihsandan ba§kasl ffildlr?» ayetini oku
du ve : Rabb1mz ne buyurdu biliyor musunuz? diye sordu. Ashab1 : Al
lah ve Rasuli.i en iyi bilendir, dediler. Rasulullah : Allah Teala : Ken
disine tevhidi bah§etmi§ oldugum kimsenin mi.ikafati ancak cennettir, 
buyurdu. Bi.iyi.ik nimetler zikredildigi ve bunlann bir amel kar§1hg1 ol
maylp sadece Allah'm lutuf ve ihsanmm eseri oldugu belirtildigi i<;in 
akabinde §oyle buyuruyor. (( ~u halde Rabbm1zm hangi nimetlerini yalan 
sayabilirsiniz? '' 

«Rabbmm makammdan korkan kimseye iki cennet vard1r.» ayet-i 
kerime'si ile ilgili olarak rivayet edilen hadislerden birisi de §6yledir : 
Tirmizi ve Begavi'nin, Ebu Nadr Ha§im ibn Kas1m kanahyla .. . Ebu Hi.i
reyre'den rivayetlerine gore Allah Rasuli.i (s.a.) §oyle buyurmu§tur : 
Her kim Allah'tan korkarsa, geceleyin kalklp ibadet eder. Gece kalk1p 
ibadet eden ise menzile ula§Ir. Dikkatli olunuz; Allah'm ticaret meta1 
pahahd1r. Agah olunuz, Allah'm ticaret mall cennettir. Hadisi rivayet
ten sonra Tirmizi der ki : Hadis garibdir, sadece Ebu Nadr kanahyla 
rivayetini biliyoruz. Begavi'nin Ali ibn Racer kanahyla .. . Ebu Derda'
dan rivayetine gore o, Allah Rasuli.i (s:a.)ni.i minberde konu§ur ve «Rab
hmm makammdan korkan kimseye iki cennet vard1r.» buyururken i§it
mi§. Ebu Derda der ki : Ber: : Ey Allah'm el<;isi, zina etmi§ ve h1rs1zllk 
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yapml§ olsa bile mi? diye sordum. Allah Rasulii (s.a.): <tRabbmm ma
kammdan korkan kimseye iki cennet vard1r.» buyurdu. Ben ikinci defa: 
Zina etmi§ ve hirs1zllk yapml§ olsa bile mi ey Allah'm el~isi? diye sor
dum, «Rabbmm makammdan korkan kimseye iki cennet vard1r.» bu
yurdu. Ben iigiincii defa : Ey Allah'm elc;isi, zina etmi§ ve h1rs1zhk yap
ffil§ olsa bile mi? dedim, Ebu Derda'nm burnu yere siirtiilse bile, bu
yurdu. 
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62 - 0 ikisinden ba~ka iki cennet daha vard1r. 
63 - Su halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sa

yabilirsiniz? 

64 - Koyu ye~ildirler. 
65 - Su halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sa

yabilirsiniz? 
66 - ikisinde de durmadan f1~k1ran iki kaynak varj1r. 
67 - Su halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sa

yabilirsiniz? 
68 -:- ikisinde de meyveler, hurma ve nar vard1r. 
69 - Su halde Rabbin1z1n hangi nimetlerini yalan sa

yabilirsiniz? 
70 - Orada huylan giizel, yiizleri giizel kad1nlar var

dir. 
71 - Su halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sa

yabilirsiniz? 
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72 - Otaglar ic,;:inde korunmu~ hfiriler vard1r. 
73- Su halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sa

yabilirsiniz? 
74- Bunlardan ·once kendilerine ne bir insan, ne de 

bir cin dokunmu~tur. 
75- Su halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sa

yabilirsiniz? 
76 - Ye~il yast1klara ve guzel i~lemeli d6~eklere yasla

nirlar. 
77- Su halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sa

yabilirsiniz? 
78 - CelaJ ve ikram sahibi Rabbinin ad1 ne yucedir. 

Otaglar i~inde Korunmu§ Huriler 
' 

Burada zikredilen cennet; yukanda zikredilen iki cennetten derece, 
mertebe ve fazilet itibanyla Kur'an'm da ac;:Ikc;:a belirttigi gibi daha a§a
gidir. Allah Teala: «0 ikisinden ba§ka iki cennet daha vard1r.» buyur
mu§tur. Daha once gec;:en bir hadiste §oyle buyurulmaktaydi : Kablan 
ve ic;:indekiler altm alan iki cennet, kablan ve ic;:indekiler gfunii§ alan 
iki cennet. ilk ikisi mukarrebhndan •alan kimselere, son ikisi ise sagda
kilere mahslisttir. Ebu Musa qer ki : iki altm cennet mukarrebuna, iki 
giimii§ cennet de sagdakilere mah::;ustur. ibn Abbas der ki : b ikisin
den ba§ka, derece itibanyla o ikisinden daha a§ag1 iki cermet daha var
dir. ibn Zeyd de §oyle ac;:1klar : Ustiinliikte o ikisinden daha a§agi iki 
cenn~t daha vard1r. Daha once gec;:en iki cennetin bu iki cennetten daha 
§erefli olduguna c;:e§itli yonlerden i§aret edilmektedir. ~oyle ki: Obiir 
iki cennet bu ikisinden once zikredilmi§ ve nitelenmi§tir. One al~nma on
lara daha fazla itina gosterildigine delalet eder .. 0 iki cennetiri zikrin-

. den sonra da: «0 ikisinden ba§ka iki cennet daha vard1r.» buyurul
mu§tur. Boylece onlarm, ikinci olarak zikredilenlerden daha ileri ve yii
ce oldugu apac;:1k goriilmektedir. Daha once zikredile:t:l iki cennet hak,.. 
kmda: «Her ikisi de c;:e§it c;:e§it agac;:larla doludur.» buyurulmu§tur. Bun
lar dallar veya c;:e§itli tadlar olarak ac;:Iklanmaktadir. Burada ise «Koyu 
ye§ildirler.» Yani c;:okc;:a sulanmaktan kararmi§lardir, diye nitelenmek
tedir. ibn Abbas «Koyu ye§ildirler.» ayetini §Oyle ac;:1khyor: Su ile c;:ok
c;:a sulanmaktan dolay1 ye§illikleri koyula§ml§tlr.' ibn Ebu Hatim'in Ebu 
Said el-E§ecc kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayetine go~e; o, ( .J~I~.L ) 
kelimesini; kbyu ye§ildirler, §eklinde ac;:Iklami§tlr. Ebu Eyyub el-An-
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sari, Abdullah ibn Ziibeyr, Abdullah ibn Ebu Evfa, ikrime, Said ibn 
Ciibeyr, kendisinden gelen rivayetlerden birinde Miicahid, Ata, 
Atiyye el-Avfi'den, Hasan ei-Basri, Yahya ibn Rafi' ve Siifyan 
es-Sevri'den de benzer a<;Iklama rivayet edilmi§tir. Muhammed ibn 
Ka'b bu kelimeyi, Ye§illikle dopdoludurlar, §eklinde; Katade: Sulan
maktan yemye§il ve taptazedirler. i<;i<;e girmi§ aga<;larm iizerindeki dal
larm giizelliginde ve tazeliginde hi<; §iiphe yoktur, §eklinde a<;Iklamalar 
getirmi§lerdir. Allah Teala birinci olarak zikri ge<;en cennetler hakkm
da <<ikisinde de akan iki kaynak vard1r.» buyurmu§ken, burada ((iki
sinde de durmadan fi§kiran iki kaynak vard1r.» buyurmaktadir. Ali ibn 
Ebu Talha'mn ibn Abbas'tan rivayetle soyledigine gore, bu iki kaynak 
fi§klrmaktadir. Hi<; §iiphesiz akmak, serpilmek ve dokiilmekten daha 
kuvvetlidir. Dahhak ( 0\.:>-L .. a.; ) kelimesini; dopdoludurlar, ke
sintiye ugramazlar, §eklind~ a<;Iklami§tlr. ilk olarak zikri ge<;en cennet
ler hakkmda Allah Teala : ((ikisinde de her tiir meyveden <;ift gift var
dir.>> buyurmu§ken burada: <<ikisinde de meyveler, hurma ve nar var
dir.» buyurmu§tur. Hi<; §iiphesiz birincisi daha umumi ve <;e§itlendirme 
bak1mmdan daha kuvvetlidir. Buradaki ( ~\; ) kelimesi nekire 
olup olumlu ciimlede umum ifade etmez. Bu sebepledir ki <<Hurma ve 
nar vard1r.» ayeti, daha hususi olamn daha genel olana atf1 kabilinden 
tefsir edilmi§tir. Nitekim Buhari ve ba§kalan boyle anlatlyorlar. Bura
da hurma ve nann aynca zikredilmesi, onlarm diger meyvelerden da
ha §erefli oldugundand1r. Abd ibn Humeyd der ki: Bize Yahya ibn Ab
diilhamid'in... Orner ibn Hattab'dan rivayetine gore; o, §byle anlati
yor : Yahudilerden bir tak1m kimseler Allah Rasulii (s.a.)ne geldiler ve : 
Ey Muhammed, cennette meyve var m1? diye sordular. Hz. Peygamber: 
Evet, orada meyveler, hurma ve nar vard1r, buyurdu. Onlar: Diinyada 
yenildigi gibi yenilecekler mi? diye sordular. Evet, ve diinyadakinden 
kat kat fazla, buyurdu. Onlar : Peki abdest bozmaya <;Ikarlar m1? diye 11 

sordular. Allah Rasulii : Hay1r, onlar terlerler ve boylece Allah, onlarm 
karmlanndaki s1kmtly1 giderir, buyurdu. 

ibn Ebu Hatim'in babas1 kanahyla . .. ibn Abbas'tan rivayetine go
re; o, §Oyle demi§tir : Cennet hurmalannm yapraklan cennetliklerin el
biseleridir. Elbiselerinin par<;alan ve hulleleri de onlardandlr. Yaprak
lanmn kokii kirmiZI altm, dallan ye§il ziimriittiir. Meyvesi baldan tat
h, tereyagmdan daha yumu§aktlr. Onlarm <;ekirdegi yoktur. Yine ibn 
Ebu Hatim'in babas1 kanallyla ... Ebu Said el-Hudri'den rivayetine gore 
Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Cennete baktlm ve gordiim ki; 
onun narlarmdan birisi, iizerine semer vurulmu§ bir deve biiyiikliigiin
dedir. 

Tefsir ; C : XIV; .F : 481 
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Allah Teala: ((Orada huylarcguzel, yuzleri guzel kadmlar vard1ro» 
buyururo Buradaki huylan guzel ve yuzleri guzel kadmlarm mecaz ma
nada kullamld1g1 ve cennette guzel, bir~ok hay1rlarm varllgmm kasde
dildigi soylenmi§tiro Katade boyle soylemektediro Ayet-i kerime'deki 
( ..::.;y ) kelimesi huylan guzel, yuzLeri guzel saliha kadm anla
mma gelen ( o.e ) kelimesinin ~ogulu oldugu soylenmi§tir ki Cum
hur bu goru§tediro Bu a~1klama Ummu Seleme'den merfu' olarak da ri
vayet ediliro Vak1a suresinde serdedecegimiz ba§ka bir hadiste de §byle 
buyurulur: Huriler : Biz huylan guzel, yi.izleri guzel kadmlanzo ~erefli 
e§ler i~in yarat1ldik, diye §arki soylerlero Bu sebepledir ki k1raet imam
larmdan baz1s1 bu kelimeyi ortasmdaki ya harfinin §eddesi ile okumu§
lardiro Allah Teala: «~u halde Rabbm1zm hangi nimetlerini yalan osa
yabilirsiniz?» buyurmu§turo 

Allah Teala burada: «Otaglar i~inde korunmw~ huriler vard1ro>> 
buyururken ilk olarak zikri gegen cennetlerden sonra : «Oralarda ba
ki§lanm yalmz e§lerine gevirmi§ler vardlro>> buyurmaktaydl. Hi~ §Uphe
siz gozlerini e§lerine ~evirmi§ olanlar, otaglar iginde korunmu§ huriler
den daha ustundurlero Bununla birlikte hepsi de orti.ilu e§lerdiro ibn 
Ebu Hatim'in Amr ibn Abdullah kanallyla o 0 0 Abdullah ibn Mes'ud'dan 
rivayetine gore o, §oyle demi§tir : Her muslumail igin g-qzel huylu ve 
guzel yuzli.i bir e§ vard1ro Her e§in bir gadm, her gadmn dort kap1s1 var
dlro Her gun gad1ra daha oncekilere benzemeyen armagan, ikram ve he
diyeler geliro 0 e§ler serke§ degildir, gozlerini gevrede gezdirmezler, agiz
lan pis kokmad1g1 gibi kendilerinin kokusu da ag1r degildiro Onlar 
Hur-1 iyn'diro Sanki sakll deveku§u yumurtas1 gibi ter u taze k1zlard1ro 

Ayet-i kerime'de gegen otaglar hakkmda Buhari der ki: Bize Mu
hammed ibn Musenna'mo oo Abdullah ibn Kays'tan rivayetine gore Al
lah Hasulu (soao) §Oyle buyurmu§tur : Cennette inciden oyulmu§ bir 
otag vard1ro Geni§ligi altml§ mildiro Her bir ko§esinde o gad1r sahipleri
nin e§leri vard1r ki birbirlerini gormezlero Mu'minler onlan dola§Irlaro 
Buhari hadisi aynca Ebu imran kanallyla da rivayet etmi§tiro Bu riva
yette gadmn geni§liginin otuz mil oldugu belirtilmektediro Muslim de 
hadisi Ebu imran kanaliyla tahric etmi§ olup bu hadisin lafz1 §Oyledir: 
~uphesiz mu'minin cennette yekpare inciden oyulmu§ bir ~adm vard1ro 
Onun uzunlugu altml§ mildiro Orada mu'minin e§leri vard1r ki mu'min 
onlan dola§Ir ve onlar birbirlerini gormezlero ibn Ebu Hatim'in Hasan 
ibn Ebu Rebi' kanaliylaoo o Ebu Derda'dan rivayetine gore o, §byle demi§
tir: Otag, yekpare incidir. Onda yetmi§ kap1 bulunuro Yine ibn Ebu 
Hatim'in babas1 kanallyla o 0 0 ibn Abbas'tan rivayetine gore o, «otaglar 
i~inde korunmU§ huriler vardiro» ayet-i kerime'si hakkmda §Oyle der : 
Y!:).ni inciden ~ad1rlara kapanmi§ huriler vardiro Cennette yekpare ve 

I 
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inciden bir ~ad1r vard1r. Dart fersah eninde dart fersah boyundad1r. 
Uzerinde dart bin altm kap1 kanad1 vardr~ . Abdullah ibn Vehb der ki: 
Bize Amr'in ... Ebu Said el-Hudri'den, rivayetine gore; Hz. Peygamber 
(s.a.) §oyle buyurmu§tur : Cennet ehlinin derece itibanyla en a§agl ola
mnm seksen bin hizmet~isi, yetmi§ iki zevcesi vard1r. Onun i~in inci, 
zeberced ve yakuttan bir ~ad1r kurulur. Bu ~ad1r Cabiye ile San'a(l) 
aras1 kadard1r. Tirmizi .de hadisi Amr ibn Haris kanahyla nakletmi§tir. 

ccBunlardan once kendilerine ne bir insan, n'e de bir cin dokun
mu§tur.» buyurur ki, bu ayet-i kerime'nin benzeri daha once ge~mi§
ti. Ancak daha oncekilerin niteligi hakkmda ((Sanki onlar yakut ve mer
candlrlar. ~u halde Rabbm1zm hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?n 
k1sm1 fazladan yeralml§tlr. 

Allah Teala : ccYe§il yast1klara ve guzel i§lemeli do§eklere·yaslamr
lar .>> buyurur. ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha ( j}..> ) 
kelimesini ~ar§aflar ile a~1klar . Mucahid ,ikrime, Hasan el-Basri, Katai 
de, Dahhak ve ba§kalan da bu kelimeyi ~ar§aflarla a~lklami§lardrr. Ala 
ibn Bedr : Taht uzerindeki Refref, sark1t1lm1§ ~ar§aflar gibidir, der. 
As1m el-Cahde!i de bu kelimeyi yastlk §eklinde a~1klam1§tlr. Kendisin
den gelen rivayetlerden birinde Hasan el-Basri de boyle soylemi§tir. Ebu 
Davud et-Tayalisi'nin ... Said ibn Cubeyr'den ccYe§il yastlklara yasla
mrlar.» ayeti hakkmdaki rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : Refref; cen
net bah~eleridir . (( Guzel db§ekler .. . » ayet-i kerime'sindeki ( <.S_H. ) 
kelimesini ibn Abbas, Katade, Dahhak ve SU.ddi yastlklar §eklinde a~lk
lar. Said ibn Cubeyr bunlann en iyi cinsten yastlklar oldugunu belirtir. 
Mucahid de bu kelimeyi sat, halis ipekle izah etmi§tir. Hasan el-Basri'
ye bu kelime sorulmu§ da, o §Oyle demi§ : Onlar cennetliklerin hahlan
dlr . Babas1 olesiceler, onlan isteyin. Yine Hasan'dan gelen bir rivayete 
gore bu kelime; dirseklerin konuldugu yastlklar, anlammad1r. Zeyd ibn 
Eslem der ki : 0 yastlklar ye§il, san ve krrm1z1 renktedirler. Ala ibn 
Zeyd'e bu kelime sorulmu§ da: Hah ondan daha a§ag1dad1r, demi§tir. 
Ebu Hazre Ya'kub ibn Mucahid bu kelime hakkmda der ki : Cennetlik
lerin elbiselerindendir ve o nu hie; kimse bilmez. Ebu'l-Aliye §Oyle diyor: 
Son derece ince sac;akh hahlard1r. Kuteybi de bu kelime hakkmda §Oyle 
diyor : Araplarda iki renkli dokunmu§ her elbiseye Abkari derler. Ebu 
Ubeyde der ki: Abkari kelimesi renkli kuma§larm dokundugu yere nis
bet edilerek bu ismi alml§tlr. ( .. . ) BU. tun bu ac;1klamalara gore ilk zik
redilen iki cennet ehlinin kollanm yaslad1klan yastlklar burada belirti
len niteliklerden daha ustiin ve yiicedirler. Zira orada : ((Hepsi de ortti
leri atlastan d6§emelere yaslamrlar.>> buyurularak d6§emelerin orttileri 

( 1) Cabiye, ~am'da bir koyiin ad1chr. San'a ise Yemen'dedir. 
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tavsif edilmi§ ve onlarm astarlarmdan bahsedilmemi§tir. ic;lerinin daha 
giizel ve daha iyi olduguna i§aret etmek iizere sadece ortiilerinin oviil
me:Siyle yetinilmi§tir. Belirtilen niteliklerden sonra konuyu giizel bir 
§ekilde baglamak iizere Allah .Teala: «ihsamn kar§1hg1, ihsandan ba§
kasi mtdtr?ll buyurarak cennetlikleri ihsan ile nitelemi§tir. -ihsan, mer
tebelerin en iistiiniidiir. Nitekim Cibril hadisinde de gec;tigi iizere Cibril 
once islam'.l, sonra imam ve en sonunda ihsam sormu§tur. Biitiin bun-

. lar daha once zik~edilen iki cennetin, burada zikredilen iki cennetten 
daha iistiin olduguna delalet eden delillerdir. Ke.rim ve Vehhab olan Al
·lah'tan bizi, o ilk iki cennet ehlinden ktlmastm dileriz. 

Allah Teala: «Celal ve ikram sahibi Rabbmm ad1 ne yiicedir.ll bu
yuruyor ki 0; isyan edilmeye degil, ululanmaya, ikram sahibi kabul ecii. 
lerek ibadet edilmeye, inkar olunmaya degil, §iikredilmeye, unutulmaya 
degil, zikredilmeye lay1ktlr. ibn Abbas <<Celal ve ikram sahibin kelimeu:!ri
ni: Celal ve kibrlya sahibi, §eklinde ac;Iklami§tlr. imam Ahmed'in Musa 
ibn Davud kanahyla .. . Ebu Derda'dan rivayetine gore Allah Rasulii (s. · 
a.) §6yle buyurmu§tur: Allah'a tazim ediniz ki sizi bagt§lasm. Ba§ka 
bir hadiste §6yle buyurulur : Ak sac;h miisliimana, giic;lii miisliimana, • 
Kur'an hakk:mda haddi a§mayan ve ondan uzakla§mayan Kur'an hami
line ikramda bulunmak Allah'I ta'zimdir. Haf1z Ebu Ya'la der ki: Bize 
Ebu Yusuf el-Harbi'nin ... Enes'ten rivayetine gore Allah RasUlii (s.a.) 
§6yle buyurmu§tur: «Ey Celal ve ikram sahibi...n kavli ile Allah'I zik
rediniz. Tirmizi, hadisi bu §ekilde Mahmud ibn Gaylan kanallyla ... 
Hammad ibn Seleme'den rivayet eder ve der ki: Miiemmel, bu hadisi 
degerlendirmede yamlml§br. Zira hadis mahfUz olmay1p garibdir. Bu 
hadis Hammad ibn Seleme kanallyla ... Hasan'dan, o da Hz. Peygamber 
(s.a.)den §eklinde bir isnad ile rivayet edilmi§tir. 

imam Ahmed'in ibrahim ibn ishak kanallyla ... Rabia ibn Amir'
den rivayetine gore; o, Allah Rasulii (s.a.)nii §6yle buyururken i§itmi§ : 
«Ey Celal ve ikram sahibi. .. >> zikrine ~evam edin. Nesei de hadisi Abdul
lah ibn Miibarek kanallyla rivayet etmi§tir. Cevheri, hadiste gec;en 
( ..hJI ) fiilini; yapl§mak, devam etmekle ac;Iklaml§tlr. ibn Mes'ud'
un soziinde gec;en bu kelime: Sanlm, yapt§m, anlammadtr. Bu kelime
nin 1srarla istemek anlammda oldugu da soylenir. Ben de derim ki : En 
dogrusunu Allah bilir ama her iki ac;Iklama da birbirine zaten yakm
dir ve kelime; devam etme, sanlma, yapt§ma ve ISrarla isteme anlaml
nadlr. Miislim'in Sahih'inde ve dart Siinen'de Abdullah ibn Haris kana
hyla Hz. Ai§e'den rivayete gore o, &6yle demi§tir : 

~ifll~~~~(~l ~J f~l~i·~IJ):t: ~~~ Yl ~-·~ ~ \~ ~\ ~~ 
· ,rcry,_, 
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Allah Rasulii (s.a.) selam verdigi zaman namazdan sonra sadece: 
Allah'1m; Sen Selam'sm, · ~ndendir selam. Ey cel&l ve ikram sahibi, ne . 
kadar yiicesin. diyecek · kadar · otururdu. 

RAHMAN SURESiNiN SONU 



V AKIA SURESi 

(Mekke'de nilzil OIIDU§tUr.J 

Ebu ishak der ki: ikrime, Ebu Bekr'in §6yle dedigini ibn Abbas'
tan nakletmi§: Ey Allah'm Rasulu, ya§landm m1? Rasulullah (s.a.) 
§byle buyurmu§: Beni Hud, Vak1a, Murselat, Amme ve Tekvir sureleri 
ya§land1rd1. Tirmizi bu hadisi rivayet eder ve hasen, garib bir hadistir, 
der. Hafiz ibn Asakir Abdullah .ibn Mes'ud'un hal tercumesi bahsinde 
kendi senediyle MISir'll Rabi' ibn Tank'm oglu Amr'dan nakleder ki; 
o, bana S1rri ibn Yahya ... Ebu Rebi'nin §byle dedigini nakletti demi§ : 
Abdullah ibn Mes'ud vefat ettigi o hastahgmdan hasta yatt1g1 s1rada 
Osman ibn Afvan onu ziyarete geldi ve neden dertlenirsin? dedi. 0 da 
gunahlanmdan, d iye kar§Ihk verdi. Hz. Osman ne istersin? deyince, o: 
Rabb1mm rahmetini, dedi. Hz. Osman; sana bir doktor gondereyim mi? 
deyince, o: Beni doktor hast-alandirdi, dedi. Hz. Osman; sana ihsanda 
bulunaYim m1? deyince, o; ben1m ihsana ihtiyac1m yok, dedi. Hz. Os
man; senden sonra k1zlanmn olur, deyince, o; yoksa sen k1zlanmm fa
kir dti§mesinden mi korkuyorsun? dedi. Ben k1zlanma emrettim, her ge
ce Vak1a suresini okurlar. Qtinku RasUlullah (s.a.)'m §byle buyurdugu
nu i§ittim : Kim, her gece Vak1a Suresini okursa, ona asia fakirlik isa
bet etmez. Sonra; ibn Asakir boyle dedi, diye ekler. Dogrusu Ebu ~uca'
dan nakledilmi§ olmas1d1r ki, Abdullah ibn Vehb, S1rri'den bu rivayeti 
aktanr. Nitekim Abdullah ibn Vehb de~ ki: Bana S1rri ibn Yahya, ~u
ca'm kendisine Ebu Zabiyya'dan naklettigini ve onun, Abdullah ibn 
Mes'ud'un §byle dedigini duydum, dedigini bildirir: Ben Rasulullah'm 
§6yle dedigini duydum·, demi§: Kim her gece Vakia Suresini okursa, ona 
ebediyyen muhtac;:hk isabet etmez. Ebu Zabiyye hie; bir zaman Vakla su
resini okumaYI terketmemi§ti. Ebu Ya'la, ishak ibn ibrahim kanahyla 
Muhammed ibn Hum~yd'den, o da S1rri ibn Yahya vas1tas1yla ~uca'-
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dan, o da Ebu Zabiyye kanahyla Abdullah ibn Mes'ud'dan bu rivayeti 
nakleder. Aynca bu hadisi isl:lak ibn Ebu israil Muhammed ibn Munib 
el-Adeni kanahyla S1rri ibn Yahya'dan o da Ebu Zabiyye vas1tas1yla 
Abdullah ibn Mes'ud'dan nakleder ki Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§: 
Kim her gece Vakm suresini okursa; ona ebediyyen ihtfyar; isabet etmez. 
Ancak ishak ibn Ebu israil bu hadisin senedinde yer alan ~uca'1 zikret
memi§tir. Ve yine; ben, k1zlanma her gece onu okumalanm emrettim 
dedigini de bildirir. ibn Asakir de bu hadisi Haccac ibn Nusayr ve Os
man ibn Yemman kanahyla S1rri ibn Yahya'dan o da ~uca'dan o da 
Ebu Fatlma'dan §Oyle dedigini nakleder : Abdullah ibn Mes'ud hasta
landigmda Osman ibn Afvan onu ziyaret etmek ir;in gelmi§ti. .. ibn Asa
kir hadisi uzun olarak zikreder. Osman ibn Yemman der ki: Burada ad1 
ger;en Ebu Fatima Ali ibn Ebu Talib'in kolesi idi. 

Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Abdurrezzak ... Semmak ibn Harb'
den nakletti ki; o, Cabir ibn Semmure'nin §byle dedigini duymu§ : Ra
sulullah (s.a.) bugun sizin kildigmiz gibi namazm1 k1hyordu. Ancak 
onun namaz1 sizin namaz1mzdan daha hafifti ve sabah nama~mda Va
kia ve benzeri sureleri okuyordu. 

ltar1man ve Rahim Olan Allah'!n Ad1yla. 
1 ~ K1yamet koptugu zaman, 
2 - Onun vukuunu hi<; b1r yalanlayiCI yoktqr . . 
3 - 0; al~altici , yiikselticidir. 
4 - Y er sars1lchk<;a sars1ldigi, 
5 - Daglar ufaland1k<;a ufalanchg1, 
6 - Dag1lm1i? toz haline geldigi zaman. 
7 - Siz ii<; s1n1f olmui?sunuzdur. 
8 - Sagc1lar; o sagc1lar ne mutludurlar. 

V: 
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9 - Solcular; o solcular ne bahts1zd1rlar. 
10 - Onde olanlar da oncudurler. 
11 - i~te onlar en c;ok gozde olanlard1r. 
12 - N aim cennetlerindedirler. 

Vakla 

7673 

Vak1a k1yametin isimlerinden bir isimdir. K1yametin meydana gel
mesi ve olmas1 kesin bir vak1a oldugu ic;in bu isim verilmi§tir. Nitekim 
Hakka suresinde «i§te o gi.in, olacak olur, k1yamet kopar.n (Hakka, 15) 
buyurulmaktadir. 

«Onun vukuunu hie; bir yalanlayici yoktur.» Allah onu gerc;ekle§
tirmeyi istedigi zaman, onun vuku' bulmasm1 onleyecek hie; bir engel, 
yoK:tur. Nitekim Hak Teala ba§ka ayet-i celile'lerde §Oyle buytirur : «Al
lah katmdan, geri c;evrilmesi imkans1z bir gi.in gelmeden once Rabbim
za icabet edin. 0 gi.in, hie; biriniz ic;in s1gmacak bir yer yoktur. inkar da 
edemezsiniz.» (l?lira, 47)' «isteyen birisi gelecek azabl istedi. 0, kafirler 
ic;indir ve onu onleyecek yoktur.» (Meade, 1-2), Onun ol dedigi gi.in he
men olur. O'nun sozi.i haktlr. Sur'a i.iflenecegi gi.inde mi.ilk O'nundur. 
Gori.ilmeyeni de, gori.ileni de bilir. Ve o, Hakim'dir, Habir'dir. 

«O'nun vukuunu hie; bir yalanlay1c1 yoktur.» Muhammed ibn 'Ka'b 
el-Kurazi'nin dedigi gibi o mutlaka vuku' bulacakt1r. Katade de der ki: 
Bunun vukuunda istisna bulunmad1g1 gibi geriye doni.i§ ve kac;1~ da 
yoktur. ibn Cerir Taberi ( .l.:.;l.) ) kelimesinin, ( ~WI- ~WI ) ke
limeleri gibi masdar oldugunu bildirir. 

«0; alc;altici, yi.ikselticidir.» Baz1 topluluklan cehennemde a§agila
nn a§ag1sma (Esfel-i Safilin'e) di.i§i.iri.ir. isterse onlar, di.inyada sec;kin 
ve §erefli ki§iler olsunlar. Ba§kalanm da nimet diyarlarmda yi.icelerin _ 
yi.icesine (A'la-i illiyyin'e) yi.iceltir. isterse onlar di.inyada horlanmi§ 
ve a§ag1lanm1§ ki§iler olsunlar. Hasan, Katade ve ba§kalan boyle de
mi§lerdir. 

ibn EbU: Hatim der ki : Bize babam . .. ibn Abbas'tan nakletti ki o, 
«0; .alc;altlc1, yi.ikselticidir. » kavline; baz1 insanlan alc;altlr, ba§kalanm 
da yi.iceltir; diye mana vermi§tir. Ubeydullah el-Ateki de Orner ibn Hat
tab'm teyzesi oglu Osman ibn Si.iraka'dan nakleder ki; k1yamet, Allah'
m di.i§manlanm cehenneme dii§iiri.ir ve alc;altlr, Allah'm velilerini de 
cennete c;1kanr ve yi.iceltir. Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi der ki : Di.in
yada yucelmi§ olan pekc;ok ki§iyi alc;altlr, di.inyada a§agilannn§ olan pek 
c;ok ki§iyi de yi.iceltir. Si.iddiise; mi.itekebbirleri alc;!altlr mi.itevazi'leri yi.i
celtir, demi§tir. Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki «0; a1c;altici, yi.iceltici
dir>> kavline uzaga ve yakma duyurur, anlamm1 vermi§tir. ikrime de; 
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al~altlr, en a§agidakine duyurur, yuceltir en usttekine duyurur, demi§-
tir. Dahhak ve Katade de boyle demi§lerdir. -

«Yer sars1ld1k~a S;;trsildigi,» iyice hareketlenip sars1hp enine ve bo
yuna oynad1g1 zaman. Bunun i~in ibn Abbas, Miicahid, Katade ve bit 
ba§kas1 bu ayete; depremle sarsild1g1 zaman, anlamm1 vermi§lerdir. Re
bi' ibn Enes ise; kalburun i~inde bulunanlarm oynad1g1 gibi yeryuzun
de bulunanlarm oynatilacag1 gun, diye mana vermi§tir. Bu ayet-i ked
me, Allah Teala'mn : «Yer deh§etle sarsildikc;:a sarsild1g1 zaman.n (Zil
zal, 1) ve «Ey insanlar, Rabb1mzdan sakmm. Dogrusu k1yamet saatmm 
sarsmtlSl buyuk bir §eydir.» (Haec, 1) ayetleri gibidir. 

<<Daglar ufaland1k~a ufaland1g1, (iyice atlhp ufaland1g1 zaman.) 1> 

ibn Abbas, Mucahid, ikrime, Katade ve ba§kalan boyle demi§lerdir. Ibn 
Zeyd ise; daglar Allah Teala'nm «Kiyametin koptugu gun yeryiizii ve 
daglar sars1llr; daglar, yumu§ak kum y1gm1 haline gelir.» (Miizzemmil, 
14J kavlinde oldugu gibi olur, demi§tir. 

<<Dag1lm1§ toz haline geldigi zaman.n Ebu ishak ... Faris kanahyla 
Hz. Ali'den nakleder ki; o, toz dumam gibidir. Once parlar sonra kay
bolur gider. Avfi ise ibn Abbas'm bu ayete §0yle mana verdigini bildi
rir : ( "~I ) kelimesi ate§ten s1grayan §erareler gibidir. Ugu§ur ama 
ortada hie; bir §ey olmaz. ikrime ( ~.:11 ) kelimesine; riizgarm sac;1p 
savurciugu §ey, diye mana vermi§tir. Katade ise; riizgarm savurdugu 
kuru agac;: yapraklan gibi. anlamm1 vermi§tir. Bu ayet diger benzeri 
ayetler gibi klyamet giinu daglarm yerinden oynayacagmi, ufahp dagi
lacagmi ve at1lm1§ pamuk gibi olacagm1 bildirmektedir. 

«Siz ii~ sm1f olmw~sunuzdur.)) K1yamet giinu insanlar tic; sm1fa bo
liiniirler. Bir topluluk Ar§'m sagmda yer allr ki; bunlar Adem (a.s.)in 
sag tarafmdan ~1km1§ olanlard1r. Onlarm kitablan da saglanndan ve-:
rilir ve saglarmdan allmr. Siiddi bunlann biitiiniiyle cennet ehli oldu
gunu sayler. :pigerleri ise Ar§'m solunda bulunurlar ki; bunlar Adem'in 
sol tarafmdan g1km1§ olanlard1r ve kitablan sollarmdan verilir. Ve on
lar o taraflarmdan ahmrlar. Bunlar bilumum cehennem halk1.d1r. Allah 
onlardan bizi muhataza etsin. Bir ba§ka grup ise Allah'm huzurunda 
yan§anlardir ki, bunlar kitablan sol tarafmdan verilmi§ olanlardan da
ha ozel, daha degerli ve daha ustiin olup, onlarm efendileridir. Peygam
berler, rasuller, Slddiklar ve §ehidler bunlar arasmda yer ahr. Bunlar 
sag tarafta bulunanlardan say1ca da daha azd1rlar. Bunun ic;:in Hak Te
~Ja ayetin devammda §Oyle buyuruyor : 

«Sagc1lar; o sagc1lar ne mutludurlar. Solcular; o solcular ne baht
SIZdirlar. Onde olanlar da onciidiirler.» Allah Teala surenin sonunda da 
onlarm huzur-i ilahi'de haz1r bulunacaklan zaman boylece takdim olti
nacaklanm belirtiyor, keza Fatlr suresinde §tlyle ifade ediyordu: «Son
ra Biz kitab1 kullanm1zdan se~tiklerimize miras k1ld1k. Onlardan kimi 
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nefsine zulmedicidir, kimi de muktesiddir. Kimi ise Allah'm izniyle ha
yirlara ko§andir.>~ (Fatlr, 32) Daha once de ac;Iklandigi gibi bu gorii§, 
nefsine zulmedenlerle ilgili iki gorii§ten birisidir. Siifyan es-Sevri. .. ibn 
Abbas'tan nakleder ki; o, ((Siz iic; sm1f olmu§sunuzdur.» kavlini ac;Ik
larken Fat1r suresinde (Fat1r, 32) bildirildigi gibidir, demi§tir. ibn Cii
reyc, Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; bu iic; sm1f, surenin sonunda 
ve F:at1r suresinde zikredilenlerdir, demi§tir. Yezid er-Rakka§i der ki: 
Ben bu ayeti Abdullah ibn Abbas'a sordugumda; onlar iic; sm1ftlr, diye 
cevab verdi. Miicahid ise bunu iic; f1rka olarak ac;Iklami§tlr. Meymun 
ibn Mihran da iic; topluluk diye ac;Iklami§tlr. Ubeydullah el-Ateki de 
Orner ibn Hattab'm teyzesi oglu Osman ibn S i.1 raka'dan nakleder ki; 
bu iic; sm1ftan ikisi cennette, birisi cehennemdeC.:ir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Nu'man ibn Be§ir'den naklet
ti ki; o, Rasulullah (s.a.) §byle buyurdu demi§tir : «Canlar bedenlerle 
ruhlar birle§tirildigi zaman» ayeti boliiklerden bahseder. Her topluluk
tan bir ki§i digerinin yapt1g1 i§i yapard1. i§te bu, Allah Teala'nm «Siz 
iic; s1mf olmu§sunuzdur ... » kavli gibidir. Bunlar da iic; ayn boliiktiir. 
imam Ah~ed ibn Hanbel der ki: Bize Muhammed ibn Abdullah ... Mu
az ibn Cebel'den nakletti ki; RasUlullah (s.a.) bu ayeti okumu§ ve elini 
iki kere yakalayarak bu cennetliktir umurumda degil, §U cehennemlik
tir umurumda degil, buyurmu§tur. Yine Ahmed ibn Hanbel der ki : Bi
ze Hasan ... Hz. Ai§e (r.a.)den nakletti ki; Rasulullah (s .a.) §6yle buyur
mu§tur : K1yamet giinii Allah'm golgesinde onde olanlar kimlerrlir bili
yor musunuz? Orada bulunanlar; Allah ve Rasulu en iyi bilendir, de
yince Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§ : Onlar ki kendilerine hakikat 
verilince kabul ederler. istenince infak ederler kendi nefisleri hakkm
da hiikiim . verdikleri gibi diger insanlar ic;in hiikiim verirler. Muham
med ibn Ka'b ve Ebu'l-Harze Ya'kub ibn Miicl\hid der ki: «Onde olan
lar da onciidiirler.» kavlinde kasdedilenler peygamberlerdir. Allah'm 
selam1 onlarm iizerine olsun. Siiddi ise bunlann, illiyyin ehli oldugunu 
'bildirir. ibn Ebu Necih, Miicahid kanallyla ibn Abbas'tan nakleder ki; 
o «Onde olanlar da 6nciidiirler.» kavli hakkmda §Oyle demi§tir: Yu§a' 
ibn Nun, Musa'dan once; Yasin halkmdan iman eden, isa'dan once; Ali 
ibn Ebu Talib de Muhammed (s.a.)den oncedir. ibn Ebu Hatim ... Ebu 
Necih'ten bu rivayeti nakleder. ibn Ebu Hatim der ki: Muhammed ibn 
Ebu Hammad ... ibn Sirin'den §Oyle nakletti: «Onde olanlar da oncii
diirler.» kavlinden maksad, iki k1bleye dogru namaz k1lm1§ olanlard1r, 
demi§tir. ibn Cerir de Harici hadisinde ibn Sirin'den bunu nakleder. 
Hasan ve Katade ise bunun, her iimmetten onciiler oldugunu bildirir:. 
Evzai der ki: Osman ibn Ebu Sevde bu ayeti §Oyle okurmu§: Onde olan
lar da onciilerdir, i§te onlar en c;ok gozde olanlard1r. Sonra §6yle der
mi§ : Onlarm onde olanlan camiye ilkin giden ve Allah yolunda ilkin 
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sava~a c;Ikanlardiro Bu sozlerin hepsi de sahihtiro <;iinkii onde alanlarla 
kasdedilen, Allah tarafmdan emredilen iyi i~lere ka~anlard1ro Nitekim 
Allah Tea.la : «Rabbm1zm magfiretine ve geni~ligi goklerle yer aras1 ka
dar alan cennete ka~uno)) (Al-i imran, 133) buyurmu~turo · Bir ba§ka 
ayette de ~oyle buyurur : «Rabbm1z tarafmdan bagi§lanmaya ve geni§-

0 ligi yer ile gogiin geni§ligi kadar alan cennete ka§U§Uno)) (Hadid, 21) Kim 
bu diinyada' yan§lr ve 

0 

hayra ka§arsa ahirette de §erefe . ka§anlardan 
aluro <;iinkii ceza amel cinsindendiro Ve ne yaparsan anu bulursuno Onun 
ic;in Allah Teala .ti§te a:hlar, en c;ak gozde alanlard1ro Nairn cennetlerin
dedirlero>> buyuruyaro 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamo oo Abdullah ibn Amr'dan nak-
0 letti ki ; a, §dyle demi§ : Melekler; ey Rabb1rmz, diinyay1 ademagullan

na verdino Onlar yeyip ic;iyar, eglenip evleniyarlaro Oyleyse ahireti de 
bize vero Allah Teala; yapmam, dedi. Onlar iic; kez miiracaat ettilero 0 
yine; elimle yaratiig-Iml, al deyince aluveren gibi k1lmam, buyurduo 
Sanra Abdullah ibn Amr «Onde alanlar da onciidiirlero i~te anlar en 
c;ak gozde alanlard1ro Nairn cennetlerindedirlero )) ayetini akuduo Osman 
ibn Said ed-Darimi, «Cehmiye'ye red)) isimli eserinde rivayet edero 
Onun ifadesine gore Allah Azze ve Celle; elimle yaratt1g1mm sayundan 
gelen saJih ki§ileri, al deyince aluveren gibi kllmam, buyurdu ~eklinde
diro 

13 --- Bir <;ogu 6ncekilerden, 
14 - J?irazi da so:hraikilerden. 
15 ___: Murassa tahtlar uzerindedirler. 
16 ~ Kar!?Ihkh olarak iizerinde yaslan1rlaro· 
17 - C>liimsiiz civanlar etraflannda dola!?Irlar, 
18 - Main'den biiyiik kaplarla, ibrikler ve kadehlerle. 
19 - Ondan ba$ agns1na ugratilmayacaklan gtb~, alnl-

lan da giderilmezo ' 

va.~ 

yd 
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20 - Begenecekleri meyveler, 
21 - Ku~ eti, i<;lerinin <;ektiginden, 
22 .,.._ ~ahin gozlii huriler de, 
23 - Sakh inci misali. 
24 - Yapmakta olduklanna kar~1hk olarak. 
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25 - Orada ne bo~ bir laf, ne de giinaha sokacak bir 
~ey i~itmezler. 

26 - Y aln1z _selama kar~1hk; selam, denilir. 

Oncekiler ve Sonrakiler 

Allah Teala en gozde alan bu onctilerden haber vererek; onlarm, 
eskilerden bir tapluluk ve sanrakilerden az bir kitle aldugunu bildiri
yar. «Oncekilern ve c1sanrakilern kavli ile neyin kasdedildigi husU.sunda 
ihtilaf vard1r. Denilir ki : Oncekilerden maksad, gec;mi~ milletlerdir. 
Sanrakilerden maksad da, bu ummettir. Bu; Mticahid ve Hasan el-Bas
ri'den ibn Ebu Hatim tarafmdan nakledilen rivayettir. ibn Cerir Ta
heri de bu rivayeti tercih etmi~tir . Aleyhissalatu Vesselam efendimizin: 
Biz, k1yamet gunu ·oncu alan sanrakileriz, kavli ile de bu goru~ uygun 
du~er. Bunun d1~mda ba~ka bir rivayet nakledilmemi~ ve bu ifade ba§
ka birisine hamledilmemi§tir. Bu ifadeye uygun dti~en bir ba§ka riva
yet te imam Ebu Muhammed ibn Ebu Hatim'in ... Ebu Hureyre'den 
naklettigi §U rivayettir : Ebu Hureyre der ki : «Birc;agu oncekilerden, 
biraz1 da sanrakilerden ayeti nazil alunca; bu Peygamberin ashabma 
ag1r geldi. Bunun uzerine daha sanra ccBirc;agu oncekilerden, biraz1 da 
sonrakilerdenn kavli nazil aldu. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Ben, si
zin cennet ehlinin dortte biri veya uc;te biri almamz1 umanm. HaYlr, siz 
cermet ehlinin yans1 veya bir klSffilSimz. ikinci yandan da pay allrsl
mz_. imam Ahmed ibn Hanbel. .. Ebu Htireyre'den bu hadisi nakleder. 
Cabir'in hadisinden de buna benzer bir ifadeyi rivayet eder. Haf1z ibn 
Asakir de bu hadisi Hi§am ibn Ammar kanallyla ... Cabir ibn Abdullah'
tan nakleder ki; Vak1a suresi nazil aldugunda, Allah Teala ccBirc;agu 
oncekilerden, biraz1 da sanrakilerdenn ayeti nazil alunca. Hz. Orner de
di ki : Ey Allah'm Rasulu, oncekilerden birc;agu bizden ise, biraz1 ne? 
Cabir ibn Abdullah der ki : Surenin sanu bir y1I bayunca tutulup kal
dl sanra -ccBirc;agu oncekilerden, biraz1 da sanrakilerden.n ayeti nazil 
aldu. Bunun tizerine Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Ey Orner; i§it bak 
Allah Teala neyi inzal buyurdu. c<Birc;agu oncekilerden, biraz1 da san
rakilerden.» ayetini akudu. Dikkat et, Hz. Adem'den bana kadar alan; 
birc;ogudur. Benim ummetim de biraz1d1r. Sudan'daki deve gabanlarm
dan Allah'tan ba§ka ilah almad1gma, O'nun bir tek ve e§siz alduguna 
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I 
§ehadet edenlerden yard1m dileyinceye kadar biz kendi ii<;te birimizi 
tamamlamayacag1z. Hafiz ibn Asakir Umre ibn Ruveyd'in hal tercume
si bolumunde metin ve isnad olarak bu hadisi rivayet eder ki, bunun is- . 
nad1 uzerinde durulmas1 gerekir. Ancak muteaddid ve pek<;ok tarik ile 
Rasfllullah (s.a.) m; Sizin cennet ehlinin dortte biri olmamz1 umanm, 
buyurdugu rivayet edilmi§tir. Hadis btittinuyle nakledilmi§tir. Bu ha
dis cennetin niteligi konusunda mufred bir hadistir. Hamd ve minnet 
Allah'a mahsustur. 

ibn Cerir'in burada tercih ettigi gorti§tin uzerinde durulmas1 gere
kir. Hatta o, zay1f bir sozdur. <;unku bu ummetin ummetlerin en hayir
hsi oldugu hakkmda Kur'an;m nass1 vard1r. Binaenaleyh gozde olanla
rm, ba§ka milletlerden daha fazla olmalan uzak bir ihtimaldir. Ancak 
bu milletlerin hepsinin toplammm bu ummete denk gelmesi hali miis
tesnadir. Ayetin zahirinden anla§Illyor ki; bu iimmetten gozde olanla
nn say1s1 diger iimmetlerden daha <;oktur. Allah en iyisini bilendir. Bu
rada ikinci gorii§ tercih edilen gorti§tiir. Ki, buna gore Allah Teala'nm 
«Bir<;ogu oncekilerden)) kavli ile bu iimmetin onde gidenlerinin ve «Bi
razi da sonrakilerdenn kavli ile de bu iimmetten bilahare gelenlerin 
kasdedilmi§ olmas1d1r. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Hasan ibn Muhammed . .. Abdullah ibn 
Ebu Bekr el-Miizeni'den nakletti ki ; o, Hasan'm bu ayet geldigi zaman 
§oyle dedigini duydum demi§tir : <<Onde olanlar onciidurler.n ayetinde
ki onciiler; ge<;mi§ olanlard1r, fakat Allah'1m, Sen bizi sagc1lardan k1l. 
Sonra ibn Ebu Hatim der ki : Bize babam ... S1rri ibn Yahya'dan nak
letti ki; o, Hasan bu ayeti okudu ve «Bin;ogu oncekilerdenn kavlindeki 
«bir<;oktan>> maksad, bu iimmetten ge<;mi§ olanlard1r, dedi. Ve yine ibn 
Ebu Hatim der ki : Bize babam ... Muhammed ibn Sirin'den naklet
ti ki; o, bu ayet konusunda §Ciyle demi§tir : «Bir<;ogu oncekilerden, b!
razl da sonrakilerden.n kavliyle ilgili olarak <Sahabe hepsinin de bu iim
metten olmasm1 dilerler veya soylerler idi. Hasan ve ibn Sirin'in ifade
leri bu ayette kasdedilenlerin hepsinin bu iimmetten oldugunu gosteri
yor. Nitekim her iimmetin onde gidenleri, sonrakilerden daha haYirh
dirlar. Binaenaleyh bu ifadenin biitiin iimmetleri i<;ine almas1 ve her 
iimmetin kendine gore bu ayete muhatab olmas1 muhtemeldir. Bu se
beple sahih hadis kitablarmda ve diger kitablarda bir<;ok veeih ile sa
bit olmu§tur ki, Rasulullah (s.a.) §byle buyurur : 

' :; ' ' ::;. ' , .,~ 1-: ~\;;;A ·'~ \ ' -: .:JI ;;;A •• ~ Ul ,.: 
tr-' ~ ~ (tt" .r. ~ ( ~-h;; _;;> 

Nesillerin en hay1rhsi benim neslimdir. Sonra onlann ardmdan ge
lenler, sonra da onlann ardmdan gelenler. Hadisin tamam1 sahih hadis 
kitablarmda yer ahr. 
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imam Ahmed ibn Hanbel'in rivayet ettigi hadise gclince burada 
Abdurrahman .. . Ammar ibn Yasir'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) 
§byle buyurmm~tur : Benim iimmetimin misali yagmur misalidir. Ba§l 
m1 hay1rlld1r, yoksa sonu mu bilinmez. Bu hadisin isnadmm sahih ol
duguna hiikmedilse bile §U anlama hamledilmesi gerekir: Din nas1l da
ha sonrakilere b1rak1lmak iizere bir toplumun onde gidenlerine muhta<; 
ise, aym §ekilde daha sonra onu ayakta tutacak ve insanlan si.innet 
iizere sabit k1llp a<;1klayacak ve aktaracak kitlelere de muhta<;tlr. Us
tiinliik ise oncekilerindir. ilk ve ikinci yagmura muhta<; ol~.n ekin de 
boyledir. Aneak en biiyiik dayanak birincidir. Binaenaleyh, ekinin 
ilk yagmura ihtiyac1 daha fazlad1r. Eger birinci yagmur olmazsa yeryii
ziinde bir bitki ye§ermez. Ve onun iizerine temel kurulamaz. Bunun i<;in 
Hz. Peygamber §byle buyurmu§tur: Benim iimmetimden bir taife dai
ma hak iizere zahir olacaklardlr. Kiyametin kopU§Ulla kadar ne cnlara 
muhalefet edenlerin, ne de onlan horlayanlann kendilerine za:t:"an do
kunacaktlr. Hadisin bir ba§ka ifadesinde de son k1s1m §6yledir : Allah'm 
emri gelene degin onlar bu hal iizere devam edeceklerdir. Maksad §U
dur : Bu iimmet, diger iimmetlerden daha iistiin ve degerlidir. Bu iim
metten gozde olanlar digerlerinden daha <;oktur. Mevki 'leri bunlardan 
daha yiicedir. <;iinkii bu iimmetin dini degerlidir, peygamberleri yiice
dir. Bu sebeple tevatiir yoluyla RasUlullah (s.a .) tan nakledilmi§tir ki ; 
o, bu iirrimetten yetmi§ bin ki§inin hesabs1z olarak cennete girecegini 
haber vermi§tir. Bir ba§ka ifade de; her binle beraber yetmi§ bin, tabiri 
bulunmaktadir. Bir ba§ka ifadede ise ; her bin ki§i ile beraber yetmi§ bin 
ki§i hesabs1z cennete girecektir, buyurulmu§tur. Hafiz Ebu'l-Kas1m 
et-Taberani der ki : Bize Hi§am .. . Ebu Malik'ten nakletti ki; Rasulullah 
(s.a.) §6yle buyurmu§ : Nefsim kudret elinde alan (Allah) a yemin ede
rim ki sizden bir topluluk k1yamet giinii karanllk bir gece gibi oldugu 
s1rada hepsi yeryiiziinii ku§atacak §ekilde dirilirler. Melekler derler ki; 
Muhammed (s.a.) ile beraber gelenler diger peygamberler ile beraoer 
gelenlerden daha <;okturlar. 

Burada Hafiz Ebu Bekr el-Beyhaki'nin Delail en-Niibiivve'de nak
lettigi §U hadisi zikretmemiz giizel olur : Ebu Nasr ibn Katade.. . ibn 
Zeml el-Ciiheni 'den nakleder ki Rasulullah (s.a.) sabah namazm1 klldl
gmda ayag1 iistii geri donerek; tesbih ederiz Allah'1, hamd O'nundur. 
istigfar ederim Allah'a, muhakkak ki Allah tevbeleri kabul edendir. di
ye yetmi§ kere tekrarlar, sonra yetmi§, yedi yiiz iledir. Bir giinde giina
hl yedi yiizden fazla olanda hay1r yoktur, dermi§. Sonra bunu iki kere 
tekrarlay1p yiiziinii insanlara donermi§. 0 rii'yalara tutkunmu§. Sonra 
sizden bir §ey goren var m1? dermi§ . ibn Zeml der ki: Ben; gordiJm ya 
Rasulallah, dedim. RasUlullah (s.a.) buyurdu ki : Hay1r bulursun, §er
den korunursun. Bizim i<;in hay1rd1r, dii§manlanm1z i<;in §erdir. Hamd 

• 

• 
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alemlerin Rabb1 Allah'a mahsu:stur. Anlat bakahm rii'yam. Ben dedim 
ki : Ben insanlarm rahat, kolay, diiz ve geni§ bir yolda toplanml§ olduk
lanm gordiim. insanlar yolun ortasmda yay1lm1§lard1. Onlar bu durum
dayken bir de baktlm ki o yol bir tepeye ~1k1yor. Goziim onun gibisini 
hig gormemi§ti. Yol, pml pml parhyordu. Qe§itli bitkilerden su damll
yordu. Ve sanki ben bir boliik athya rastlaml§tlm. Bu yolun ilk klsmm
daki tepeye ~1kmca tekbir getirdiler. Sonra kafilelerini yola sald1lar. 
Saga sola bakmad1lar. Sanki ben onlara bak1yordum da, onlar dagih
yorlardl. Sonra ikinci kafile geldi. Bunlar onlardan kat kat fazlayd1lar. 
Tepeye ~1kmca tekbir getirdiler, sonra kafilelerini yola koydular; on
lardan kimisi binegini otlatlyor, kimisi de ot ahyordu. Onlar da bu §e
kilde ge~ip gittiler. Sonra insanlardan biiyiik bir kitle geldi. Onlar da 
tepeye <;:1kmca tekbir getirdiler ve; bu, konakiarm en iyisi, dediler. Ben 
onlara bak1yordum, sanki saga ve sola doniiyorlardL Ben bu durumu 
goriince yola koyuldum ve nihayet tepenin sonuna vardlg1mda bir de 
ne goreyim, ey Allah'm Rasulii, sen bir minber i.izerindesin. Minberin 
yedi basamag1 va:c Sen basamaklarm en iistiindesin. Ve sagmda par
maklan sert, burnunun iistii kalk1k ortas1 egik bir adam vard1. 0 konu
§Unca yiiceliyor ve insanlan uzunlukta ge~iyordu. Sonunda ise mi.ite
vazi' parlak yi.izlii birisi vard1. Sanki suyla y1kanm1§ gibi sa~mm siyah
hg'l belirmi§ti. 0 konu§unca siz ona ikram i~in kulak veriyordunuz. Bu 
adamm da oni.inde ya§h bir adam vard1. Hem yaratlh§ hem de ilim ba
klmmdan insanlar i<;:erisinde sana en ~ok benzeyeni idi. Hepimiz onu 
seviyor ve istiyorduk. Ve bir de baktlm ki onun oni.inde bir ya§ll di§i 
deve var. Ve sen ey Allah'm Rasulii, sanki onu kaldmr gibiydin. ibn 
Zeml dedi ki : Bir siire Rasulullah'm rengi u~tu, sonra sevin~ alametle
ri belirdi. Ve buyurdu ki : Kolay, rahat ve geni§ yol, i§te sizin i.izerine 
goti.iri.ildi.igi.iniiz ve i.isti.inde bulundugunuz hidayet yoludur. Gormi.i§ 
oldugun tepe, di.inyad1r. Ben ve ashab1m onun i.izerinden ge~tik, ne on
dan bize bir §ey dokundu, ne de bizden ona, biz ona varmad1k o da bize 
gelmedi. Sonra bizim ard1m1zdan ikinci kafile geldi. Onlar bizden kat 
kat fazlayd1lar. Onlardan bir k1sm1 binegini yay1yor bir k1sm1 da ot all- · 
yordu. Onfar da bu §ekilde kurtuldular. Sonra insanlarm biiyi.ik bir klS
ml geldi ve tepede saga sola dag1ld1lar. Biz Allah i~iniz ve muhakkak ki 
biz yine O'na donecekleriz. Sana gelince, sen dogru bir yolda yi.iri.idi.in. 
Bana ula§mcaya kadar bu yoldan aynlmayacaksm. Uzerinde yedi basa
mak bulunan ve benim de en iist basamakta yer ald1g1m minbere gelin
ce, 0 di.inya yedi bin senedir. Ben onun sonundaki bindeyim. Sag1mda 
~ordi.igi.in eli sert adam Musa (a.s.)dir. Konu§tugu zaman Allah'm ken
disine lutfettigi konu§ma gi.ici.i ile insanlardan iiste ~1kir. Solumda gor
diigi.in miitevazi' ve parlak yi.izli.i ki§i ise Meryem oglu isa (a.s.) dir. Al
lah kendisine ikramda bulundugu i~in biz de ona ikram ederiz. insan-
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lar arasmda yuzu ve yaratlh§l. bana en c;ok benzeyen ki§i olarak gordu-· 
gun insana gelince, o atam1z ibr.ahim'dir. Hepimiz onu imam edinir ve 
ona uyanz. GOrdugun di§i deveye ve benim onu· kovalamama gelince; 
bu, k1yamettir. K1yamet bizim uzerimizde kopacaktlr. Benden sonra bir 
peygamber yoktur. Benim ummetimden sonra da bir ummet yoktur. 
ibn Zeml der ki: Bundan sonra Hz .. Peygamber hi<; bir kimseye ru'yas1ru 
sormad1, ancak ki§i gelip kendiliginden P.eygambere anlatlrsa onu yo
rumladl. 

«Murassa tahtlar uzerindedirler.n ibn Abbj.s der ki: Altmla dokun
mu§, demektir. Mucahid, ikrime, Said ibn Cubeyr, Zeyd ibn Eslem, Ka
tade, Dahhak ve ba§kalan da boyle demi§lerdir. Suddi is·e altm ve-inci 
ile dokunmu§tur, der. ikrime de; inci ve yakut ile suslenmi§tir, der. ibn 
Cerir bu kelimeden dolay1 karrnnm altmda sus bulunan · deveye · 

~\:JI ~J ) admm verildigini bildirir. Cennetteki tahtlar da boyle~ . 

dir, inci ve altmla suslenmi§lerdir. 
«Kar§lhkll olarak uzerine yaslarnrlar.» Biri digerinin arkasmda de-. 

gil, yuzyuze bakarak. 
<<Oliimsuz civanlar etraflannda dola§lrlar.» Tek bir nitelik uzere 

surekli kalan, buyumeyen, ya§lanmayan ve degi§meyen genc;ler. 
ccMain'den buyuk kaplarla, ibrikler ve kadehlerle.» Buyiik kaplar 

anlamma gelen ( ~.,...~!_,5' 1 ) kelim~si, ucu ve kulpu bulunmayah kup-
lerdir. ibrikler ise, · agz1 ve. tutulacak kulpu bulunan kuplerdir. 
(. '-"'_;(JI ) kelimesi ise kadehler anlamma gelir. Hepsi de Main'den 
akan i<;kilerle doludur. Yani bitip bo§alan kaplardan degil, akan pmar
lardan. 

«Ondan ba§ agnsma ugratllmayacaklan gibi, ak1llan da gideril
mez.n Bunu i<;tiklerinden dolaJI ba§lan agnmayacag1 gibi, ak1llan da 
kaybolmaz. Elde edilen zevk;ve ba§· d6nduren tadma ragmen aklpan ye.:. 
rinde kahr. Dahhak, ibn Abbas'tan nakleder ki; o, §6yle demi§tir: : ic;ki
de dart ozellik vard1r: Sarho§luk, ba§ agns1, kusma ve idrar. Allah Tea
la cennet i<;kisini anlat1rken onu bu 6zelliklerden tenzih etmi§tir. Mu
cahid, ikrime, Said ibn Cubeyr, Atiyye, Katade ve Suddi C~f0_yj~)'j . 
kavline; ba§larmda agn da bulunmaz, manasm1. vermi§lerdfr. Onlar 
( 0_,;.?.. 'Y J ) kelimesine de; aklllan giderilmez, diye mana vermi§ler
dir. 

' . 
«Begenecekleri meyveler, .ku§ eti i<;lerinin c;ektiginden.)) Onlara is-

tedikleri meyveler getirilir ve 6nlerinde gezdirilir. Bu ayet, begenilecek 
tiirden meyveleri sec;erek yemenin caiz olduguna delildir. Bu husus, Ha
fiz Ebu Ya'la el-Mavs1li'nin Miisned'inde naklettigi hadis ile de sabittir. 
0 der ki: Bize Abbas ibn Velid, Ubeydullah ibn Akra§ kanahyla ... , ba~ . 

Tefsir; C: XIV; F: 482 
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basmdan nakletti ki; o, §6yle demi§: Murre ogullan mallarmm zekat
lanm toplayarak benimle Rasulullah (s.a.)a gonderdiler. Ben Medine'
ye geldigimde, baktlm ki o, muhacir ve ansann arasmd~ oturmu§. Onun 
yamna Arta agacmm (meyvesi hunnaba benzeyen bir aga~) dallan gi
bi develerle geldim. RasUlullah (s.a.) buyurdu ki; gelen adam kimdir? 
Ben; Akra§ ibn Zueyb, dedim. Rasulullah (s.a .); nesebini bildir, deyince 
ben; nesebimin Murre ibn Ubeyd'e mensub oldugunu belirttim ve; . bu, 
Murre ibn Ubeyd'in zekat1d1r, dedim. Rasulullah (s.a.) bunun uzerine 
giilerek;. bu, benim kavmimin devesi, §U da benim kavmimin zekatl, bu
yurdu. Sonra deveye zekat develerinin i§aretinin vurulmasm1 ve onlar 
arasma katllmasm1 emretti. Sonra elirni tuttu ve ikimiz birlikte Ummu 
Seleme'nin evine gittik. Yiyecek bir §ey var m1? dedi. Bize tiridi ve ke
miksiz eti ~ok olan bir sahan getirildi. Rasulullah (s.a.) ondan yemeye 
ba§lad1. Ben elimle sahamn etraflm kan§tlnyordum. RasUlullah (s.a.) 
sol eliyle benim sag elimi tutarak buyurdu ki : Ey Akra§, herkes bir tek 
yerden yesin, ~unku bu bir tek yemektir. Sonra bize i<;inde hurma veya 
ya§llk bulunan bir tabak getirildi. - Ubeydullah bunun kuru mu ya§ 
m1 oldugundan §Uphe etmi§tir-,- ben onumdeki k1s1mdan yemeye de
vam ettim. Rasulullah (s.a.)m eli tabagm i~erisinde gezdi ve buyurdu 
ki : Ey Akra§, istedigin yerden ye, ~unku bu bir tek ~e§ittir. Sonra bize 
su getirildi. Rasulullah (s.a .) elini y1kad1 ve elinin ya§1yla yuzunu, kol
lanm ve ba§ml u~ kere s1vad1, sonra buyurdu ki : Ey Akra§, bu a te§in 
degi§tirdiklerinden abdesttir. Tirmizi, bu hadisi uzun olarak boylece ri
vayet eder. ibn Mace de aym ravilerle birlikte Ebu'l-Huzeyl Ala ibn 
Fadl'dan bu hadisi rivayet eder ve onun hadisinden ba§ka bu hadisi bil
miyorum, ancak garibdir, der. 

imam Ahmed ibn Hanbel d~r ki : Bize Behz ibn Esed ve Affan 
-Ha.f1z Ebu Ya'la da der ki : Bize $eyban-... Sabit'ten nakletti ki; 
Enes §6yle demi§ : Rasulullah (s.a.) ru'yay1 ~ok severdi. Bir ki§i ru'ya 
goriip te kendisini tammasa da ru'yasm1 ona sorsa ho§una giderdi ve 
ona guzel bir §ekilde ru'yasm1 anlat1rsa sevinirdi. Bir gun bir kadm ge
lip dedi ki : Ey Allah'm Rasulu, ben §oyle bir ru'ya gordum : Sanki ben 
Medine'den <;lkanlml§ ve cennete girmi§tim. Bir §eyin oraya dii§tugunii 
duydum. Baktlm ki o, falan oglu falan idi. Kadm on iki ki§inin ad1m 
sayd1. Rasulullah (s.a.) ondan once bir seriyye gondermi§ti. Onlar don
duklerinde, uzerlerinde tozlu bir elbise ve yanaklanndan kan akar bir 
halde gelmi§lerdi. Denildi ki; onlan Beydah veya Beyzah nehrine gotii
riin. Onlar goturiildu ve oraya daldmld1lar. <;1ktlklannda yiizleri aym 
ondordii gibi parlaktl. Altmdan bir tabak getirildi, uzerinde hurma var
dl. 0 hurmadan istedikleri kadar yediler. Tepsinin bir taraflm ~eviriyor 
ve orada istedikleri meyveden yiyorlard1. Ben de onlarla birlikte yedim. 
0 seriyyeden miijdeciler geldiler ve dediler ki : Biz, §6yle ve §Oyle idik, 
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falan ve falan yara aldi ve on iki ki§inin adtm saydilar. Rasulullah (s.a.) 
kadma dua etti ve dedi ki : Anlat ru'yam. Kadm ru'yasmi anlatti ve ba§
ladt soylemeye : Adamm dedigi gibi falanca ve falanca da getiriliyordu. 
Ebu Ya'la'mn lafzi boyledir. Hafiz Ziyaeddin el-Makdisi der ki : Bu ha
dis Muslim'in §artma uygundur. 

Hafiz Ebu'l-Kastm et-·Taberfmi der ki: Bize Muaz ibn Musenna ... 
~eyban'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : Bir ki§i cen
nette meyveyi koparmca meyve tekrar oldugu gibi yerine doner. 

uKu§ eti, ic;:lerinin c;:ektiginden.>> imam Ahmed ibn Hanbel der ki: 
Bize Seyyar ibn Hatim, Enes'ten nakletti ki Rasulullah (s.a.) §6yle bu
yurmu§: Cennet ku§lan bir tllr deve gibidirler, cennetin agac;:larmdan 
yayillrlar. Hz. Ebubekir dedi ki : Ey Allah'm RasulU, bu c;:ok ktymetli 
bir ku§ olmalldtr. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Onun yenili§i kendin
den de guzeldir. Bunu tic; kere tekrarladtktan sonra; -dogrusu senin on
dan yiyenlerden olmam umanm. Bu §ekliyle bu hadisin naklinde Ah- · 
med ibn Hanbel munferid kalmt§tlr. Hafiz Ebu Abdullah el-Makdisi, 
uCennetin Sifati)) bahsinde ismail ibn Ali kanahyla Abdullah ibn Orner' 
den nakleder ki; o, §6yle demi§: Ben, Hz. Peygamberin yanmda Tuba 
agacmdan soz ettim. Bunun uzerine Rasulullah (s.a .) dedi ki: Ey Ebu
bekir, Tuba nedir? biliyor musun? 0; Allah ve Rasulu en iyi bilendir, 
dedi. Rasulullah (s.a .) buyurdu ki : Tuba cennette bir agac;:t1r. Uzunlu
gunu Allah'tan ba§ka kimse bilmez. Suvari onun dallanmn altmda yet
mi§ gun yurur. Yapraklan hulledir, onun uzerine deve misali ku§lar ko
nar. Hz. Ebubekir dedi ki; ey Allah'ln Rasulu, orada c;:ok degerli ku§lar 
olmahdir? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Onu yiyenler ondan daha de
gerlidirler. in§aallah sen de onlardan olursun. 

Katade ((KU§ eti, ic;:lerinin c;:ektigindenn kavli hakkmda der ki: Hz. 
Ebubekir bize nakletti ki; o : Ey Allah'm Rasulii, oyle samyorum ki cen
netin sakinleri gibi ku§lan da degerli olmahdir. Rasulullah (s.a.) bu
yurdu ki : Allah'a andolsun ki ey Ebubekir, onu yiyenler ondan daha de
gerlidir. Onlar bir nevi deve gibidirler. Allah'tan dilerim ki '=Y Ebubekir 
sen de onlardan yiyesin. Ebubekir ibn Ebu Dunya ... Enes ibn Malik'
ten nakleder ki; Rasulullah (s.a.) a Kevser'den soruldugunda §6yle bu
yurmu§tur: 0, bir nehirdir. Rabbtm Azze ve Celie cennette onu bana 
vermi§tir. Sutten daha ak, baldan daha tathdtr. Onda oyle ku§lar var
dtr ki boyunlan deve boyunlan gibidir. Hz. Orner; onlar c;:ok degerli ol
mahdtrlar, deyince Rasulullah (s.a.) : Onu yiyenler onlardan daha de
gerlidirler, buyurmu§tur. Tirmizi de bu hadisi Abd ibn Humeyd kana
hyla ... Enes ibn Malik'ten nakleder ve; hasen bir hadistir, der. 

ibn Ebu Hatim dedi ki: Bize babam ... Ebu Said el-Hudri'den Ra
sulullah (s.a.) I)1. §6yle buyurdugunu nakletti : Dogrusu cennette oyle 
bir ku§ vardir ki, yetmi§ bin turu bulunmaktadir. Gelip cennet ehlinden 
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bir ki§inin oniinde tiiyiinii silkeler. Her tiiyden siitten daha ak, kopiik
te,n daha yumu§ak, baldan daha tat11 bir §ey c;tkar. Onlardan hie; birinin 
rengi. digerine benzemez, sonra uc;ar gider. Bu hadis Cidden garibdir. 

\ 

Raviler arasmda yer alan Ubeydullah ibn Velid el-Vassafi ve onun §ey-
hl. zaytf ravidirler. Sorira ibn Ebu Hatim der ki: Bana babam ... Ka'b 
el-Ahbar'dannakletti ki; o, §6yle demi§: Cennetin ku§lamun misali bir 
nevi deve gibidir. Cennetin meyvelerinden yaratllml§ olanlan yerler. 
Cennetin trmaklarmdan ic;erler. Cennetlik ki§i onlardan ho§lamnca, 

.gelir oniine konarlar. 0 ic;inden ve dt§mdan yer, sonra uc;ar gider de hie; 
bir §eyi eksilmez. Bu hadisin Ka'b el-Ahbar'a atfl sahihtir. 

Hasan ibn Arefe dedi ki: Bize Halef ibn Halife ... Abdullah :ibn 
Mes'ud'dan nakletti ki; o, §6yle demi§: Rasulullah (s.a.) bana dedi ki: 
Sen cennette ku§a bakarsm ve onu yemek istersin. 0 senin oniine pi§
mi§ olarak gelir, ya tar. 

«~ahin gozlii huriler de, sakh inci misalb Baztlan Bu ayeti merfu' 
okumu§lar ve; cennet ehli ic;in §ahin gozlii huriler de vardtr, anlamm1 
vermi§lerdir. Baztlan da mecrur okUIDU§lardlr ki bu takdirde iki mana
ya gelmesi muhtemeldir. Birincisi; ayetin ba§ tarafa atfedilmesidir. Ya
ni ((C>liimsiiz civanlar etraflannda dola§trlar, Main'den biiyiik kaplarla, 
ibrikler ve kadehlerle. Ondan ba§ agrtsma ugratllmayacaklan gibi, aktl
lan da giderilmez. Begenecekleri meyveler, ku§ eti ic;leririin c;ektiginden, 
§ahin gozlii huriler de.» Bu ifade Maide suresindeki; «Ba§lanmza ve. 
ayaklamuza da meshedinn kavli gibidir. Veya insan suresindeki: 
«Uzerlerinde ince, ye§il ipekli, parlak atlastan elbiseler vardtr.» (insan, 
21) kavli gibidir. ikinci ihtimal ise; oliimsiiz civanlarm etraflarmda do~ 
la§tlgt kimseferin, §ahin gozlii hurilere sahib olmalandtr. Ancak bu 
kb§klerde miimkiin olur, yoksa kendi aralarmda degil. Aksine c;adtrlarda 
hizmetc;iler, §ahin gozlii hurilerle onlarm etraflannda dola§trlar. Allah 

' . en iyisini bilendir. 
«Sakh inci misali.n Beyazllkta ve parlakhkta onlar sanki inci gibi

dirler. T1pk1 Rahman ve Saffat surelerinde zikredildigi gibi. Bunun ic;in, 
ayetin devammda Hak Teala: <\.-Yapmakta olduklarma kar§thk olarak.n 
buyurmaktadtr. Yani kendilerine verdigimiz bu hediyeler yapmt§ ol
duklan giizel i§lerin kar§thgtdtr. 

«Orada ne bo§ bir laf, ne de giinaha sokacak bir §ey i§itmezler. Yal
mz .selama kar§thk; selam, denilir.» Yani cennette ' anlamstz bo§ soz 
duymazlar. Ya da giic;siiz ve a§agthk anlamma gelen . sozler i§itmezler. 
Nitekim Ga§iye suresinde de §Oyle buyurulur : «Orada bo§ bir laf i§it
mez.» (Ga§iye, 11) yani anlamstz bir soz. <;irkin ve giinaha sokacak bir 
§ey de duymazlar «Yalmz selama kar§thk; selam, denilir.» Sadece bir
birlerine selam verirler. Allah Teala'mn ibrahim suresinde buyurdugu 
gibi : «Onlarm birbirine saghk temennileri de; . .seJAmdtr.» (ibrahim, 23) 
Onlarm sozii de aym §ekilde giinahtan y.!U afilamslzhktan uzakt1r1 
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27 - Sagc1lar; ne bahtiyarchr .o sagc1lar. 
28 - Dikensiz kiraz, 
29 - .Salk1mlan sarkm1~ muz aga<;1an, 
30 - Y ay1lm1~ golge, 
31 - <;aglayan su, 
32- Bir c;ok meyve, 
33 - Bitip tukenmeyen ve yasaklanmaY'an. 
34 - YUkseltilmi~ do~ekler ustundedirle·r. 
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35 - Gerc;ekten Biz onlan, yeni bir yaratih~la yara;t
tik. 

36 - Ve onlan el degmemi1?ler k1ldlk. 
37 - E!?lerine du~kiin hep bir ya~1tlar. 
38 - , Sagc1lar ic;in. 
39 - Bir c;ogu oncekilerden, 
40- Bir c;ogu da sonrakilerdendir. 

Ne Mutlu Sagcllara 

Allah TeaJa gozde olan onctilerin ak1betini zikrettikten sonra, eb
rar olan sagcilarm'durumunu buna atfediyor. Mii'min ibn Mihran'm 
belirttigi gibi sagc1lar gozdelerden biraz daha a§agida bir mevki'dedirler. 

«Sagc1lar; ne bahtiyard1r o sagcllar.>> Sagc1lar kimlerdir, halleri 
nedir, akibetleri nas1l olacaktlr? Sonra ayet-i kerime, bu durumu a~Ik
layarak diyor ki : «Dikensiz kiraz,» ibn Abbas, ikrime, Mucahid, Ebu'l
Ahv.as, Kasame ibn· Ziiheyr, Sehl ibn Nusayr, Hasan, Katade, Abdullah 
ibn Kesir, Siiddi, Ebu Herze ve digerleri (. ,:,~ , ) kelimesinin; di
keni olmayan, anlamma geictigini bildirirler. ibn Abbas ise meyve dolu 
oldugunu nakleder ki bu, 'ikrime ve Mucahid'in rivayetidir. Katade ise 
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~oyle demi§tir : Biz onun, dikeni olmayan yuklu meyve oldugunu soylu
yorduk. Zahir odur ki her ikisi de kasdedilmi§ olabilir. <;unku dunya ki
razmm dikeni <;ok, meyvas1 azd1r. Ahirette ise durum bunun aksinedir. 
Onun dikeni yok ve kokunu ag1rhkla bast1ran pek<;ok meyvas1 vard1r. 
Hat1z Ebu Bekr Ahme<;l ibn Selman en-Neccad'm dedigi gibi: Muham
med ibn Muha.mmed el Begavi... SUleym ibn Amir'den nakletti ki; Pey
gamberin ashab1 §6yle derlerdi:, demi§tir : Dogrusu Allah Teala, bedevi
ler ve onlann sorulanyla bizi faydalandmyor. Bir gun bedevinin birisi 
gelip dedi ki : Ey Allahm Rasulu, Allah Teala cennette sahibini rahat
Slz eden bir agac1 zikJediyor. Bu nas1ld1r? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : 
Nedir o? Bedevi; kirazd1r, dedi. <;unku kirazm rahats1z edici dikeni var
dlr. Bunun lizerine Rasulullah (s.a.) §byle buyurdu : «Dikensiz kiraz)) 
demiyor mu? Allah onun dikenini giderdi de her dikenin yerine bir mey
ve koydu. Oyle ki bu, her bir meyvesinden yetmi§ iki 9e§it yiyecegin fl§
krrdrgr bir meyvedir, onun hi9 bir rengi digerinin benzeri degildir. 

Bir ba§ka yolla Ebu Bekr ibn Davud ... Utbe ibn Abdusselma'dan 
nakletti ki; o §6yle demi§ : Ben Rasulullah (s.a.) ile beraber oturuyor
dum. Bir bedevi geldi ve dedi ki : Ey Allah'm RasulU, i§itiyorum ki sen 
cennette bir aga9tan bahsediyorsun. Ancak ondan daha 90k dikeni olan 
bir aga9 tammryorum. (Muz agac1m kasdediyordu.) Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki : Allah Teala onlardan her bir dikenin yerine besili tekenin 
husyesi gibi hurma yerle§tirir. Onda yetmi§ <;e§it yiyecek vardlr ve hi9 
biri digerine benzemez. 

«Salk1mlan sarkml§ muz aga<;lan ." Ayet-i kerime'de yer alan ve 
muz agac1 anlam1 verdigimiz ( c_l1 ) kelimesi Hicaz diyarmda ye
ti§en buyuk bir aga<;tlr. Bir nevi dikenli me§e agac1 cinsinden olup baz1 
ifadelere gore Mugeylan agac1drr. Bunun dikeni <;ok olur. Nitekim ibn 
Cerir bu kelimenin kullamld1g1 bir §iir nakleder : 

((K1lavuzu ona mujdeleyip dedi ki : 
Yann baglan ve Mugeylan agacm1 goreceksiniZ. ll 
Mucahid der ki : Salk1mlan sarkml§ anlamm1 verdigimiz ( ~_,...;.:... ) 

ke_limesi; meyvesi list liste y1gilm1§, demektir. Allah Teala bununla Ku
rey§'lilere bir §eyi habrlatmak istiyor. Onlar Taif yakmlanndaki Vecc 
bolgesinde (Taif'te bir yer) bulunan dikenli me§e agac1 turunden veya 
hurma cinsinden olan aga<;lar ile dikensiz kirazlan <;ok severlerdi. Sud
di ise bu kelimeye list uste dizilmi§ anlamm1 verir. ibn Abbas, cennette
ki Mugeylan agacmm dunyadakine benzedigini, ancak onun meyvesinin 
baldan daha tatll oldugunu soyler. Cevheri bu kelimenin, hurmanm <;i
~egi demek olan ( ~I ) anlamma geldigini, soyler. Ben derim ki: 
Ibn Ebu Hatim ... Hemedfm'll bir ihtiyardan nakletti ki; o. Hz. Ali'nin 
§6yle dedigini duydum, demi§tir : Bu ayetteki ( e:l.b ) kelimesi aym 
ile ( ,J1 ) §eklindedir. Bu takdirde bu kelime kiraz agacmm s1fatl 
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olur ve sanki kiraz agacmm dikeni yolunmu§ ve ~i~egi pek~ok meyve ile 
doldurulmu§, anlamma gelir. Allah en iyisini bilendir. 

ibn Ebu Hathn der ki : Bize Ebu Said el-E§ecc .. . Ebu Said'den nak
letti ki; o, ( ~~ c!k ) kelimesinin muz anlamina geldigini soyle
mi§tir. ibn Abbas, Ebu Htireyre, Hasan, ikrime, Kasame ibn Ztiheyr, 
Katade ve Ebu Harze de boyle demi§lerdir. Mticahid ve ibn Zeyd de boy
le der. _Aynca ibn Zeyd der ki: Yemen'liler muza ( . ~I ) adm1 ve- . 
rirler. Ibn Cerir Taberi bu sozden ba§kasm1 nakletmemi§tir. 

«YaYilmi§ golge.n Buhari der ki : Bize Ali ibn Abdullah ... Ebu Hti
reyre'den nakletti ki ; o, Rasulullah'm §oyle buyurdugunu bildirmi§ : 
Dogrusu cennette oyle bir aga~ vard1r ki; binegi ile bir ki§i onun golge
sinde ytiz y1l ytirtir de yine bitiremez. isterseniz «Yay1lm1§ golge,>> kav
lini okuyun. Muslim de bu hadisi A'rec kanahyla Ebu Htire.yre'den nak
leder. 

imam Ahmed ibn_!Ianbel der ki: Bize Sti.reyc .. . Ebu Htireyre'den 
nakletti ki; Rasulullah (s.a .) §6yle buyurmu§ : Cennette oyle bir aga<; 
var.d1r ki; binekli ki§i onun golgesinde ytiz y1l yti.rtir. isterseniz «Yayll
illl§ golge.>> ayetini okuyun. Aym §ekilde Buhari de Muhammed ibn Si
nan kanahyla ... Ebu Htireyre'den bu hadisi rivayet eder. Abdtirrezzak 
da aym hadisi Ma'mer kanahyla Hemmam ve Ebu Htireyre'den rivayet 
eder. Hammad ibn Seleme de Muhammed ibf). Ziyad kanahyla Ebu Hti
reyre'den bu hadisi rivayet eder. Leys ibn Sa'd da Sa'd el-Makburi ka
nallyla babasmdan ve o da Ebu Htireyre'den bu hadisi rivayet eder. Ke
za Avf da ibn Sirin kanallyla bu hadisi Ebu Htireyre'den nakleder. 

imam Ahmed ibn Hanbel dedi ki : Bize Muhammed ibn Ca'fer ve 
Haccac .. . Ebu Htireyre'den naklettiler ki, Rasulullah (s.a.) §6yle buyur
mu§ : Dogrusu cennette oyle bir aga~ vard1r ki, binekli onun golgesin
de yetmi§ ya da ytiz Yil gider. Bu, olti.msti.zltik agac1d1r. ibn Ebu Hatim 
de der ki : Bize Ahmed ibn Sinan . .. Ebu Hti.reyre'den nakletti ki ; Rasu
lullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : Cennette oyle bir aga~ vard1r ki, binek
li bir ki§i onun golgesinde yti.z y1l yti.rti.r de yine onu bitiremez. isterse
niz «Yay1lm1§ golge ,JJ ayetini okuyun. Bu hadisin isnad1 saglamd1r. An
cak diger hadis imamlan onu tahric etmemi§lerdir. ibn Cerir Taberi de 
bu hadisi Ebu Ktireyb kanahyla .. . Ebu Htireyre'den rivayet eder. Tir
mizi ise Abdurrahim ibn Stileyman kanahyla Ebu Hti.reyre'den rivayet 
eder . 

ibn Cerir Taberi der ki : Bize Abd ibn Humeyd ... Ebu Htireyre'den 
nakletti ki; o §Oyle demi§ : Dogrusu cennette oyle bir aga~ vardu ki; bi
nekli onun golgesinde ytiz yll yiirtir. isterseniz «Yay1lm1§ golge.n1 ayeti
ni okuyun. Bu haber Ka'b el-Ahbar'a ula§tigmda o; dogru soylemi§, de
rni§. Tevrat'1 Musa'ya, Kur'an'1 Muhammed'e indiren Allah'a andolsun 
·i; eger bir ki§i dort ya§ma basml§ veya dort ya§Inl . bi ~irmi§ bir)leveye 
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binse, sonra o agacm etrafmda donse ya§lamp dii§iinceye kadar onu 
· tamamlayamaz. Muhakkak ki Allah, onu kendi eliyle dikmi§ ve ana 

· . kendi· rUhundan iiflemi§tir. Onun dallan, cennetin surunun dl§md~ki
lere kadar ula§lr. Cennette bulunan her 1rmak bu agacm kokiinderl ~1-
b~ . 

Hafiz Ebu Ya'la el-Mavs1li der ki : Bize Muhammed ibn MinhaL .. 
Eries ibn Malik' den ·nakletti ki; Rasulullah (s.a.) «Yay1lm1§ golge.>> aye
ti hakkmda §OYl) buyurmu§: Cennette bir aga~ vard1r. Binekli onun 
golgesinde yiiz y1l yiiriir de yine Qitiremez. Buhari de Revh kanallyla 
Enes ibn Malik'den bu §ekilde rivayet eder. Ebu tiavud et-Tayalisi de 
imran ibn Dav~ kanallyla .. . Enes ibn Malik'den bu hadisi nakleder. 
Aynca Ma'mer kanahyla da ... Enes'ten aym hadisi nakleder. Buhari 
ve Muslim ise Ebu Said kanallyla Sehl. ibn Sa'd'dan rivayet eder ki; 
Rasulullah · (s.a.) §6yle btiyurmu§tur : Dogrusu cennette oyle bir agac; 

. vard1r. ki; ko§umluk bir ata binen siivari h1zllca ko§arak yiiz y1l gitse 
onu yine bitiremez. Bu hadis RasUlullah'tan sabittir, hatta miiteva
tirdir. S1hhatl tenkid erbab1 hadis imamlan katmdtt kesindir. <;unkii 
muhtelif yollardan rivayet ~dilmi§ isnad1 kuvvetli ve rivay~t edilen ki
§iler giivenilir ravilerdir. 

imam Ebu Ca'fer ibn Cerir Taberi der ki : Bize Ebu Kiireyb ... Ebu 
Husayn'dan nakletti ki; o, §6yle demi§ : Biz bir yerde kapmm oniinde 
duruyorduk. Beraberimizde Ebu Salih ve ~akik -yani ed-Dabbi- bu
lunuyordu. Ebu Salih bir hadis nakledip dedi ki : Bana Ebu Hiireyre 
§6yle dedi : Cenhette oyle bir agac; var(hr ki; binekli ki§i onun golge
sinde yetmi§ y1l yiiriir. Ebu Salih dedi ki : Sen Ebu Hiireyre'ye yalan 
m1 isnad ediyorsun? 0; ben Ebu Hiireyre'ye yalan isnad etmiyorum, an
cak senin yalan soyledigini bildiriyorum, dedi. 0 gun bu ifade okuyan
lara c;ok ag1r geldL Ben derim ki: Bu hadisin yalan oldugunu soyleyen 
bo§una soylemi§tir. <;iinku· hadisin siibutu, s1hhatl ve peygambere ·ka
dar ula§tlnlmas1 saglamd1r. 

Tirmizi der ki : Bize Ebu Said el-E§ecc .. . Ebu Hiireyre'den nakletti 
ki; Rasulullah (s.a .) §6yle buyurmu§: Cennette bulunan her agacm te
-pesi altmdadlr. Tirmizi miiteak1ben bu hadisin hasen ve garib oldugu-
nu sayler. · 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Hasan ibn Ebu Rebi' .. . ibn Abbas'tan 
nakletti ki; o, §6yle demi§ : uYay1lm1§ golge»; cennette bir agac;tlr. Bi
nekli bir ki§i golgesinin altmda yakla§lk yiiz y1l dola§lr. ibn Abbas de
di ki: Cennet ehli, . odalarda bulunanlar ve digerleri onun altma gelir, 
golg~sinde konU§Urlar. ic;lerinden bir k1sm1, zevke gelip diinya eglence
sini )fat1rlar. Bunun iizerine Allah Teala oraya cennetten bir riizgar 
gonderir ~e, o agac1- diinyadaki her oyuna gore harekete gec;irir, klmll
datlr. Bu, garib bir haberdir, ancak isnad1 saglam, kuvvetli ve hasen
dir. 
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-ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Said ... Amr ibn Nu'man'dan nak
letti ki; Yay1lm1§ golge; yetmi§ bin senelik bir aland1r. ibn Cerir de 
Diindar kanahyla Siifyan'dan aym rivayeti nakleder. Sonra der ki: Bi
ze Abd ibn Humeyd'in ... Amr ibn Meym~'dan naklettigin:e gore (cYa
Yilmi§ golge,)) be§ yiiz bin y1lhk mesatedir . 

.ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Hasan'dan nakletti ki; o, 
Allah Teala'nm ccYayilmi§ golge.)) kavli hakkmda §byle demi§tir : Cen
nette bir a~ac; vard1r ki, binekli onun golgesinde yiiz y1l yiiriir de onu 
yine bitiremez. Avf da Hasan'dan nakleder ki; o, Rasulullah (s.a.)m 
§oyle buyurdugu bana ula§mi§tlr, demi§ : Cennette oyle bir agac; var 
ki, binekli onun golgesinde yiiz y1l yiiriir de yil onu bitiremez. ~ebib 
de .ikrime kanahyla ibn Abbas'tan n,akleder ki; o, §byle demi§: Cennet
te oyle bir agac; var ki; o ta§mmaz ancak onun golgesinden· yararla
mhr. ibn Ebu Hatim de bu rivayeti nakletmi§tir. Dahhak, Siiddi ve Ebu 
Harise ((Yay1lm1§ golge)) kavlini ac;1klarken §byle derler : 0, bitip tiiken
mez. T1pk1 fecir dogmadan onceki gibi, ne giine§i vard1r ne de ISISL ibn 
Mes'ud da der ki: Cennet ne siCak ne soguktur. T1pk1 fecrin dogu§un
dan, giine§in dogu§una kadar olan zaman gibidir. 

Daha once bu konuda ccOnlan koyu bir golgeye sokacag1z.» (Nisa, 
57), ((Oramn yiyecekleri de golgeleri de ebedidir.» (Ra'd, 35) ve ccAl
lah'a kar§I . gelmekten sakmmi§ olanlar, elbette golgeliklerde ve pmar 
ba§larmdadirlar.>> (Miirselat, 41) ve benzeri ayetler gec;mi§tir. 

. cc<;aglayan su.>> Sevri der ki : Durmaks1zm akar. Bu konuda daha 
once ccic;inde bozulmayan sudan 1rmaklar vardlr.)) (Muhammed, 15) 
kavlini ac;1klarken gerekli tefsir gec;mi§ti. Burada tekrarlamaya g~rek 
yoktur. 

ccBirc;ok meyve, bitip tiikenmeyen ve yasaklanmayan.>> Onlarm ya
nmda gozlerin gormedigi, kulaklarm· i§itmedigi ve be§er kalbine gelme
yen c;e§it ve renk~e pekc;ok meyveler vard1r. Allah Teala'mn buyurdtigu 
gibi: ((Onlara ne zanian bunlardan bir meyve nz1k olarak verilirse; bu, -· 
evvelce nziklandigimiz §eydi, derler. Onlara birbirine benzeyen (boyle 
nimetler) verileceli.>> (Bakara, 25) Yani aym §ekilde olan meyveler. 
Ama tad1 farkh · olacaktlr. Nitekim Buhari ve Miislim'in· Sahih'lerinde 
Sidret el-Miinteha zikredilirkeil buyurulur ki : Bir de baktl ki; onun 
yapragi fil kulag1 gibiydL Yemi§i ise Hecer yemi§lerinin biiyiikliigiinde 
idi. Keza Buhari ve Miislim'de M~lik kanahyla ibn Abbas'm §oyle de
digi nakledilir : Giine§ tutuldugunda Rasulullah (s.a.) beraberinde ha.~k 
ile birlikte namaz k1ld1. Ve namazdan soz etti. Orada aynca bildirilir 
ki : Halk; ey Allah'm Rasulii, senin baz1 §eylerin -iistiine uzand1gm1, 
sonra dondiigiinii gordiik, dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Ben 
cenneti gordiim ve ondan bir salk1ma uzand1m. Eger onu almi§ olsay
dim siz. ondan yerdiniz ve diinya diye bir §ey kalmazdi, buyurmu§. 
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Hafiz Ebu Ya'la der ki: Bize Ebu Hayseme ... Cabir'den nakletti ki; 
o, §byle demi§ : Biz ogle namaz1m k1llyorduk ki birden Rasulullah (s.a.) 
;:1kageldi. Biz de onun arkasmdan ~1ktlk. Sonra Rasulullah (s.a.) bir 
§eyi almak i~in uzand1 ve geri durdu. Hz. Peygamber namazm1 bitirince 
Ubeyy ibn Ka'b ona dedi ki : Ey Allah'm Rasulii, bugiin namazda oyle 
bir §ey yaptm ki sen onu hi~ yapmazdm. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 
Bana: cennet takdim edildi. Ondaki ~i~ekler ve gozallc1 §eyler. Ben bir 
salk1m iiziim allp size getirmek i~in uzand1g1mda benimle onun arasma 
engel girdirildi. Eger onu size getirmi§ olsayd1m, goklerle yer arasmda 
bulunanlar ondan yeselerdi yine de hi~ bir §eyini eksiltmezlerdi. Muslim 
de Ebu Ziibeyr kanallyla .Cabir'den benzer bir hadisi nakleder. 

imam Ahmed ibn Hanbel dedi ki: Bize Ali ibn Bahr ... Arriir ibn 
Zeyd el-Bekka'ii'den nakletti ki; o, Utbe ibn Abdiisselma'mn §byle dedi
gini i§itmi§ : Bir bedevi Rasulullah'a geler~k ona havuzu ve cennetin 
zikrini sordu. Sonra bedevi dedi ki: Orada meyve var m1? 0; evet ora
da Tuba ad1 verilen bir agac; var, dedi. Baz1 §eyler zikretti ki; ben onu 
bilmiyorum. Bedevi; o, bizim diinyam1zm agacmdan hangi agaca ben
zer? dedi. Rasulullah (s.a.); o, senin diinyamn agacmdan hie; birine 
benzemez, dedi. Sonra Hz. Peygamber buyurdu ki : Sen ~am'a gittin 
mi? 0; hay1r, dedi. Hz. Peygamber: ~am'daki ceviz ad1 verilen agaca 
benzer. 0, bir kok iizerinde yiikselir ve teped~n c;evreye dag1llr. Onun 
kokii c;ok biiyiik olmalld1r, dedi. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Sen aile
nin dart ya§mdaki develerinden birine binsen, onun kemigi ihtiyarlay1p 
klnlmadan ~evresini kw~atamazsm. Adam; cennette iiziim var m1? de
yince 0; evet, dedi. Bedevi; onun salk1m1 ne biiyiikliikte? dedi. RasUl
ullah (s.a.) buyurdu ki : Alacall karganm UQU§Uyla bir ayllk yoldur, 
ama yine de tiiketemezsin. Bedevi : Tan·esi ne biiyiikliikte? dedi : Ra
sulullah (s.a.) buyurdu ki : Baban hie; biiyiik bir teke kesti mi? 0; evet 
deyince, buyurdu ki : Derisini yiiziip annene verip bundan bize bir kova 
yap, dedi mi? 0; evet, dedi. Bedevi dedi ki : 0 tane beni ve ailemi doyu
rur mu? RasUlullah (s.a.); evet seni ve biitiin kabileni doyurur, buyur
du. 

«Bitip tiikenmeyen ve yasaklanmayan.n Yaz-ki§ bitip tiikenmeyen 
siirekli yenilen. Ne zaman isterlerse haz1r bulduklan ve hie; bir §eyin Al
lah'm kudretiyle onlerinde haz1rlanmasm1 engellemed~gi meyveler. Ka
tade der ki : 0 meyvelere uzanmalanm, ne c;op. ne diken,_ ne de uzakllk 
engelleyemez. Daha once; ki§i meyveye uzanmca o tekrar yerine gelir, 
mealindeki hadis gec;mi§ti. -

«Yiiksel~ilmi§ db§ekler iistiindedirler>> Yiiceltilrhi§, diizeltilmi§, de
gerli ve yumu§ak db§ekler. Nesei ve Ebu isa et-Tirmizi der ki : Bize Ebu 
Kiireyb ... Ebu Said'den nakletti ki; Rasulullah (s.a{ ((Yiikseltilmi§ do
§ekler iistiindedirlern kavli hakkmda §byle buyurmti§ : Onun yiiceligi, 
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gokle yer aras1 kadard1r. ikisi arasmdaki mesafe ise be§ yiiz y1ld1r. Son
ra Tirmizi der ki: Bu hadis hasendir, garibdir. Onu, yalmzca Re§din 
ibn Sa'd hadisinden bilmekteyiz. Baz1 ilim sahibleri dediler ki : Bu ha
disin anlam1 §Oyledir : Do§eklerin yiiceligi derece bak1mmdand1r. iki 
derece arasmdaki uzakhk ise gokle yer aras1 kadard1r. Tirmizi boylece 
bu hadisin ancak Re§din ibn Sa'd'm rivayetinden bilindigini, bu zatm 
ise M1s1r'h zay1f bir ravi oldugunu nakleder. Keza Ebu Ca'fer ibn Cerir 
Taheri, Ebu Kiireyb kanahyla Re~din'den bu hadisi nakleder. Aynca Ta
heri ve ibn Ebu Hatim bu hadisi Yunus ibn Abd'iil-A'la kanahyla ibn 
Vehb'den, o da Amr ibn Haris'ten naklederler. Aynca ibn Ebu Hatim bu 
hadisi Nuaym ibn Hammad kanahyla ibn Vehb'de'1 nakleder. Ziya el
Makdisi ise bu hadisi «Cennetin s1fatlan» bahsinde Harmele kanahyla 
ibn Vehb'den rivayet eder. Ahmed ibn Hanbel ise bu hadisi Hasan Ibn 
Musa kanahyla Ebu Lehia ve Derrac'tan nakleder. ibn Ebu Hatim de 
der ki : Bize Ebu Said el-E§ecc ... Hasan'dan nakletti ki; o, «Yiikseltil
mi§ do§ekler iistiindedirlern ifadesi hakkmda §Oyle demi§tir : Cennet eh
linden olan ki§inin yatagmm yiiksekligi, seksen y1lhk mesatedir. 

«Gen;:ekten onlan Biz, yeni bir yaratlh§la yarattlk. Ve onlan el deg
memi§ler k1ld1k. E§lerine dii§kiin hep bir ya§ltlar. Sagc1lar i~in.» Zamir 
zikredilmeyen bir yere gitmektedir. Fakat ayetin akl§l zamirin gidecegi 
yeri gosterdigi i~in -ki bu cennette yatllacak olan yataklann ve kadm
larm zikridir- ayet-i kerime bu kadarhk zikirle yetinmi§ ve zamir on
lara raci' olmu§tur. Nitekim Sad suresinde de §oyle buyurulur : ((Hani 
ona bir ak§am, ~allmh ve cins ko§U atlan sunulmu§tu. Demi§ti ki: Dog
rusu ben, Rabb1m1 zikretmek i~in mal sevgisine dii§tiim. Nihayet per
denin arkasma gizlenmi§ti.» (Sad, 31-32) Burada kaybolamn giine§ ol
dugu miif~ssirlerce §Ohret bulan gorii§tiir. 

Ahfes derki : «Ve onlan el degmemi§ler k1l~hk.n Allah Teala on
Ian burada gizliyor ve daha once bunlardan hi~ bir bahis yokken zikre
diyor. Ebu Ubeyde ise bunlarm, daha once« ~ahin gozlii huriler de, sakh 
inci misali.)) kavlinde zikredildiklerini bildirir. «Ve onlan el degmemi§
ler k1ld1k.» Yani onlar gozleri ~apaklanml§ ya§hlar olduktan sonra ken
dilerini yeniden eski hale getirdik. Ve onlar e§lerine dii§kiin hep bir ya
§ltta oldular. Kocakan olduktan sonra donii_p zerafet, melahet ve tatll
hkta e§lerine son derece dii§kiin ve sevimli hep bir ya§ltta kadmlar ha-, 
line geldiler. 

Baz1lan ise buradaki ( ~.f" ) kelimesine; nazende. yiiriiyenler, 
anlamm1 vermi§lerdir. Musa ibn Ubeyde er-Rebezi. .. EMs ibn Malik'
ten nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§ : «Ve onlan el deg
memi§ler k1ld1k.» kavli diinyada iken gozii ~apakh, ya§h kocakan olan .. 
kadmlan bahis konusu etmektedir. Tirmizi ve ibn Cerir boyle der. Son-
ra Tirmizi bu hadisin garib oldugunu ve raviler arasmda yer alan Musa 
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ve Yezid'in zaJif ki§iler oldugunu bildirir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize 
Muhammed ibn Avf ... Seleme ibn Yezid'den nakletti ki; o, Raslllullah 
(s.a.)m bu ayet hakkmda §6yle dedigini duydum, demi§tir: Diinyada 
iken evlenmi§ ve evlenmemi§ kadmlard1r. Abd ibn Humeyd der ki: -Bi
ze Mus'ab ibn Mikdam ... Hasan'dan nakleder ki; ya§h bir kadm gel
mi§ ve : Ey Allah'm Rasulii, dua et de Allah beni cennete girdirsin, de
mi§.Reslllullah (s.a.) buyurmu§ ki: Ey falancanm anas1, ya§h kadm
lar cennete giremez. Hasan der ki: Kadm aglayarak doniip gitmi§. Hz. 
Peygamber buyurmu§ ki : Ona bildirin, cennete ya§h olarak giremez. 
<;iinkii Allah Teala : «Ve onlan el degmemi§ler k1ld1k. E§lerine dii§kiin 
hep bir ya§Itlar.)) Tirmizi, ~email kitabmda bu rivayeti Abd ibn Hu
meyd'den nakleder. 

Ebu'l-Kas1m et-Taberani der ki: Bize Dimyat'h Bekr ibn Sehl. .. 
Ummii Seleme'den nakletti ki o; ey Allah'm Raslllii, bana Allah TeiUa'
mn «~ahin gozlii huriler de.n kavli hakkmda bilgi ver, dedim. Ra~ulul
lah (s.a.) buyurdu ki : ( _).J>" ) kelimesi beyaz demektir. ( ~ ) 
kelimesi ise; gozii biiyiik, ka§lan §ahin kanad1 gibi siyah demektir. ben 
dedim ki: Allah Teala'mn <cSakll inci misali)) kavlini bana bildir. Bu
yurdu ki : ' Onlarm parlakllklan hie; bir elin degmedigi, sedef ic;indeki 
inci parlakhgmdad1r. Ben dedim ki: Allah Teala'nm <<Orada huylan 
giizel, yiizleri giizel kadmlar vard1r.>> (Rahman, 70) kavli hakkmda ba
na bilgi ver. Buyurdu ki : Ahlak1 iyi, yiizleri giizel. «Sanki onlar sakh 
bir yumurta gibidirler.>> (Saffat, 49) kavlini bana bildirir misin? dedi
gimde buyurdu ki : Yumurtanm ic;inde kabuktan sonra gordiigiin zar 
inceliginde· bir incelige sahiptirler. Ben dedim ki : Ey Allah'm Raslllii 
bana Allah Teala'nm «Ve onlan el degmemi§ler k1ld1k.>> kavlini haber 
verir misin? Buyurdu ki: Onlar diinya hayatmda iken ya§h, c;apakh ve 
sac;1 kirla§mi§ olarak ruhlan almmi§ alan kadmlard1r. Allah Teala bu 
ya§hhktan sonra onlan yeniden yaratir ve sevimli, ahmh bakireler ha
line getirir. Hepsi aym ya§tadirlar. Ben dedim ki: Ey Allah'm Rasulii, 
d~nya kadmlan m1 degerlidir, yoksa §ahin gbzlii huriler mi? Buyurdu 
ki : Diinya kadmlan hurilerden daha degerlidir. Tlpk1 elbisenin di§ yii
ziiniin ic; yiiziinden degerli olu§u gibi. Ben ct&lim ki : Ey Allah'm Raslllii, 

· bu da neden? Buyurdu ki: Namazlan, oruc;lan ve Allah Azze ve Celle'ye 
ibadet etmelerinden dolay1. Allah onlarm yiizlerine nur, bedenlerine 
ipek giydirmi§tir. Renkleri bembeyazd1r, elbiseleri yemye§ildir, siisleri 
sapsand1r. · Buhurdanhklan inciden, taraklan altmdand1r. Onlar derler 
ki : Biz oliimsiizleriz. Kat'iyyen olmeyecegiz. Biz zarifleriz, asla yiprari
mayacagiz. Biz ayakta duranlanz, asla egilmeyecegiz. Dikkat edin biz,
ho§nlld olanla:pz asla gazaba ugratilmayacag1z. Miijdeler olsun bizim 
kendilerine, onlarm da bize ait oldugu ki§ilere. Dedim ki: Ey Allah'm 
Rasulii bizden bir kadm iki, iic; ve dart erkekle evleniyor. Sonra Oliip 
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cennete gider ve e§leri de onunla birlikte cennete girerlerse; hangileri 
onlarm e§leri olacaktlr? Buyurdu ki : Ey Ummu Seleme, onlar kendile
ri muhayyer b1rak1rlar ve kocalarmdan ahlak1 en guzel olam onlar se
~erler ve derler ki : Ey Rabb1m1z, bunun ahlak1 ~ok gti.zeldir. Onu be
nimle evlendir. Ey Ummu Seleme, guzel ahlak dunya ve ahiretin hay
nciir. 

Me§hur ve uzun Sur hadisinde de denilir ki : Allah'm Rasulu bti.tti.n 
mu'minlere cennete girmeleri hususunda §efaat eder. Allah Teala bu
nun uzerine buyurur ki: Ben senin §efaatmi kabul ettim ve onlara cen
nete girme izni verdim. Rasulullah (s.a.) yine §oyle diyordu: BEmi hak 
uzere gonderen Allah'a yemin ederim ki, sizden hi~. biriniz dti.nyada e§
lerini ve yurdlanm cennet ehlinin e§leri!li ve yurdlanm tamd1gmdan 
daha iyi tamyamaz. Ki§i yetmi§ iki hammla birlikte olur. Yetmi§i Al
lah'm kendileri ic;in hazirladiklarmdan, ikisi de Adem'in c;ocuklarm
dandir. Bu ikisinin dunya hayatmdaki ibadetleri nedeniyle Allah'm ha
Zlrladlklarma ustunlukleri vard1r. Bunlardan birincisinin yanma yakut
tan bir odada inciyle suslenmi§ altmdan bir sedirde oldugu halde girer. 
Onun SU.ndti.s'ten ve atlastan yetmi§ ~ifti vard1r. 0 elini onun iki omu
zunun arasma koy.ar. Sonra elbisesinin ensesinden gogsunden ve deri
sinden ve etinden eline bakar. Sizden birinizin inci dizisindeki bir inci ta
nesine baki§Inlz gibi o da bileginin ic;indeki iligini gorur. Cigeri onun 
i~in bir ayna gibidir. 0 bu durumda iken; ne onda.n b1kar, ne de o ken
disinden b1kar. Onun yamna vard1g1 her seferinde onu bakire olarak 
bulur ve bahsetmekten geri durmaz, 0 da kendisini opmesinden §ikayet
lenmez. 0 ki§i i~in ne arzu ne amel vard1r. 0 bu durumdayken birden
bire §0yle seslenilir : Biliyoruz ki; ne sen ondan b1k1yorsun, ne de o sen
den· b1k1yor. Ancak senin ondan ba§ka e§lerin de var. Ki§i c;1kar ve teker 
teker digerlerinin yanma gider. Her birinin yanma vard1k~a o; Allah'a 
andolsun ki cennette senden daha guzel hie; bir §ey yoktur ve cennette 
benim ic;in senden daha sevimli hi~ bir §ey mevcud degildir, ·der. Abdul
lah ibn Vehb der ki: Bana Amr.:ibn Haris .. . Ebu HU.reyre (s.a.)den nak
letti ki; o, Rasulullah (s.a.)a §0yle demi§: Biz cennette cinsi temasta 
bulunacak m1y1z? Resulullah (s.a.) buyurmu§ ki: Evet, nefsim kudret 
elinde olan (Allah)a andolsun ki; pek ~ok kere cinsi temasta buluna
cagiz. Cinsel temas bitince, kadm tekrar tertemiz bakire haline donu
~ecek . Taberani der ki : Bize Bagdad'h fakih ibrahim ibn Cabir ... Ebu 
Said'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §0yle buyurmu§ : Cennet ehli 
kadmlanyla temasta bulununca, onlar tekrar bakireler haline donti.§e
ceklerdir. Ebu Davud et-Tayalisi de der ki : Bize Umran ... Enes'ten nak
letti ki; Rasulullah (s.a.) §0yle buyurmu§ : Cennette mti.'min ki§iye ka
dmlarla ilgili §Oyle ve §Oyle kuvvet verilecektir. Ben dedim ki : Ey Al
lah'm Rasulti., cennet ehli buna guc; yetirebilecek mi? RarUlullah (s.a.) 
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buyurdu ki : Yi.iz ki§inin kuvveti verilir. Tirmizi de bu hadisi Ebu Davtid 
kanahyla rivayet ettikten sonra; sahih, garib bir hadistir, der. 

Ebu'l-Kas1m et-Taberani de Hi.iseyn ibn Ali kanahyla ... Ebu Hii
reyre'den rivayet eder ki; Restilullah (s.a.)a : Ey Allah'm Rasuli.i, cen
nette kadmlanm1zla bulw~acak m1y1z? denildiginde, buyurdu ki: Dog
rusu ki§i, gi.inde yi.iz bakire ile birle§ir. Hat1z Ebu Abdullah el-Makdisi 
der ki : Bana gore bu hadis sahih hadis §artlm haizdir. Allah en iyisini 
bilendir. 

~f' ) kelimesi hakkmda Said ibn Ci.ibeyr, ibn Abbas'm §Oyle 
dedigini bildirir : Onlar e§lerine c;ok sevimlidirler. Gormez misin di§i 
deve nas1l erkegini ararsa onlar da oyledir. Dahhak, ibn Abbas'tan nak
leder ki; 0, bu kelimeye kendileri e§lerine, e§leri de kendilerine a§Iktlr
lar, anlamm1 vermi§tir. Abdullah, Mi.icahid, ikrime, Ebu'l-Aliye, Yahya 
ibn Ebu Kesir, Atlyye, Hasan, Katade, Dahhak ve ba§kalan da boyle de
mi§lerdir. ibn Zeyd de ikrime'den nakleder ki : ibn Abbas'a ( 4.r ) 
kelimesi soruldugunda; o, e§ine tutkun oland1r, demi§tir. 9u'be de Sem
mak kanahyla ikrime'nin bu kelimeye ; naz yapan anlamm1 verdigini, 
bildirir. Eclah ibn Abdullah ise ikrime'den bu kelimeye cazibeli anla
mim verdigini nakleder. Salih ibn Hayyan da Abdullah ibn Bi.ireyde'nin 
bu kelimeye Mekke dilinde naz yapan, Medine halkmm dilinde de cazi
beli anlam1 verildigini bildirir. Temim ibn Hazlem ise bunun kocasma 
kar§I gi.izel hareket eden, anlamma geldigini ifade eder. Zeyd ibn Eslem 
ve oglu Abdurrahman da bunun; gi.izel konu§an, tath dilli kadm, anla
mma geldigini bildirir. ibn Ebu Hatim der ki : Sehl ibn Osman el-Aske
ri. . . Ca'fer ibn Muhammed'in babasmdan, onun da dedesinden naklet
tigine gore ; Rasulullah (s.a.) bu kelimeye; arapc;a konu§urlar, anlam1 
vermi§tir. 

( ~1)1 ) kelimesi hakkmda Dahhak, ibn Abbas'm hepsinin aym 
ya§ta olduklan ve bunun da otuz i.ic; ya§I oldugunu bildirdigini nakleder. 
Miic~hid ise bu kelimeye e§it ya§ta anlamm1 verirken, bir ba§ka rivayet
te benzer ya§ta anlamm1 vermi§tir. At1yye; hemakran derken, Si.iddi 
aralannda k1skanc;llk, k1zgmllk ve birbirlerini rahats1z edecek herhan
gi bir hareket bulunmayan karde~c;e aym huya sahip, anlamm1 vermi§
tir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Said .. . Hasan ve Muhammed'den 
nakletti ki, onlar 1<Ve onlan el degmemi§ler k1ld1k. E§lerine di.i§ki.in 
hep bir ya§Itlar.u kavli ile birbirleriyle uyu§an ve oyna§an, aym ve e§it 
ya§ta anlamm1 vermi§lerdir. Ebu isa el-Tirmizi de ... Hz. Ali' den nakle
der ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§ : Dogrusu cennette §ahin goz
li.i htirilerin toplantiSl vard1r. Oyle sesler <;Ikanrlar ki yaratlklar onun 
gibisini duymami§lardir. 9oyle derler : Biz oli.imsi.izleriz, hie; yipranma
YIZ. Biz degerlileriz hie; c;irkinle§meyiz. Biz ho~nudlanz hie; gazaba ug
ramayiz. Mi.ijde olsun bizim ic;in olanlara ve bizim kendisi ic;in oldukla
nrnlza. Sonra Tirmizi bu hadisin garib oldugunu bildirir. 
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Haf1z ibn Ya'la der ki : Bize Ebu Hayseme .. . Enes'ten nakletti ki 
Rasulullah (s.a .) §Oyle buyurmu§ : ~ahin gozlti huriler cennette §arkl 
soyle.rler. Biz gi.izel se<;:ilmi§leriz, degerli e§ler ic;in haz1rlanm1§lanz, der
ler. Ben derim ki : Bu hadisi nakleden raviler arasmda yer alan ismail 
ibn Orner, Vas1t'll Ebu Mi.inzir olup gi.ivenilir ravilerden birisidir. Bu 
hadis, imam Abdurrahim ibn ibrahim kanallyla Enes'ten nakledilmi§
tir. Buna gore Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : ~ahin gozli.i huri
ler cennette §arkl soylerler. Biz gi.izel cariyeleriz, degerli ve §erefli e§ler 
ic;in yaratilmi§lanz. 

· <<Sagc1lar ic;in.» Biz sagc1lar igin yarat1lm1~1zdJr. Veya onlar sagcl
lar ic;in saklanm1§lard1r. Veya onlar sagc1lar i<;:in e§ olarak hazlrlanmi§
la.rdir. A<;:1k ifadeyle bu k1smm «Ger<;:ekten Biz onlan, yeni bir yaratill§
la yaratt1k. Ve onlan el degmemi§ler k1ld1k. E§lerine di.i§ki.in hep bir 
ya§Itlar.H kavline mi.iteallik olmamd1r. Bu takdirde ci.imle §Oyle olur : 
Biz onlan, sagc1lar i<;:in yeni bir yaratih§la yanitt1k. ibn Cerir'in bu 
ayeti yonlendirmesi de boyledir. Ebu Si.ileyman ed-Darani merhum der 
ki: Bir gece namaz1m1 k1ld1m ve oturup duaya ba§lad1m. Soguk c;ok 
§iddetli idi. Oyle ki, bir elimi kald1rarak ancak dua edebiliyordum. Ken
dimden ge<;:tim ve uyudum. Ri.i'yamda benzeri gori.ilmemi§ bir cariye 
gordi.im. 0, §6yle diyordu : Ey Ebu Si.ileyman, be§ yi.iz seneden beri ben 
seni cennette beslemeye haz1rlamyorum sen tek bir elle mi dua edi
yorsun? 

Ben derim ki : «Sagc1lar i<;:in.» kavlinin bir oncesine yani <<E§lerine 
di.i§ki.in, hep bir ya§Itlarn kavline mi.iteallak olmas1 da mi.imki.indi.ir. Bu 
takdirde onlar aym ya§lttalar anlamma gelir. Nitekim Buhari ve Mi.is
lim'in rivayet ettikleri hadiste Cerir Ebu Hi.ireyre'den nakleder ki, Ra
sulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur : Cennete ilk giren zi.imre aym on
dordi.indeki gibi parlak yi.izli.idi.irler. Onlardan sonra gelenler ise gokyi.i
zi.indeki en parlak y1ldiz gibi parlak yi.izli.idi.irler. ictrar yapmazlar. bi.i
yi.ik abdeste <;:Ikmazlar, si.imki.irmezler, aks1rmazlar. Taraklan altm
dan, terleri misktendir. Buhurdanllklan oct agacmdand1r, e§leri §ahin 
gozli.i hurilerdir. Hepsinin huyu bir ki§inin huyudur ve hepsi atalan 
Adem §eklindedir. Gage dogru altml§ zira' yi.iksekligindedirler. imam 
Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Yezid ibn Harlin ve Affan ... Ebu Hi.i
:eyre'den naklettiler ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur : Cennet 
ehli cennete; sa<;:s1z sakals1z, bembeyaz, k1virc1k sac;ll ve si.irmeli otuz i.i<;: 
ya§mda erkekler olarak gireceklerdir ve onlar Actem'in yaratlh§l i.izere 
yedi zira' geni§liginde altml§ zira' boyunda olacaklard1r. Tirmizi, Ebu 
Davud et-Tayalisi hadisinde imran el-Kattan kanahyla Muaz ibn Ce
bel'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : Cennet ehli cen
nete; sa<;:s1z sakals1z, otuz veya otuz i.ic; ya§mda erkekler olarak girecek
lerdir. Sonra Tirmizi; bu hadis, hasen ve garibtir der. 
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ibn Vehb dedi ki : Bize Amr ibn Haris, Derrac'm kendisine Ebu'l
Heysem'den, o da Ebu Said'den naklettigini bildirdi ki, Rasulullah (s.a.) 
§Oyle buyurmu§ : ister btiytik olsu:n, ister kti.c;tik; olen her cennetlik cen
nete otuz tic; ya§~nda erkek olarak girer. Ya§lan hie; bunun tizerine <;Ik
maz. Cehennem ehli 'de boyledir. Tirmizi bu hadisi Stineyd ibn Nasr ka
nahyla ... Ebu Said'den nakleder. 

Ebu Bekr ibn Dtinya der ki: Bize Kas1m ibn Ha§im ... Enes'ten 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : Cermet ehli cennete 
htiktimdar zira1 ile altmi§ zira' uzunlugunda Adem (a.s.)in boyunda, 
Yusuf (a.s.)un gtizelliginde, i:sa (a.s.)mn ya§mda olarak girerler ki ; 
bu, otuz tic; ya§tlr. Muhammed (s.a.) diline sahib olurlar. Ttiystiz, sa
kalsiz, stirmeli olarak girerler. Ebu Bekr ibn Ebu Davud ... Enes ibn 
Malik'ten nakleder ki ; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Cennet ehli 
Adem (a.s.)in §ekli, i:sa (a.s.)mn ya§I -ki bu otuz tic; ya§tlr- ile stir
meli, ttiystiz sakals1z olarak girdirilirler. Sonra onlar cennette bir aga
ca gottirtiltip o agac;tan giydirilirler. Elbiseleri eskimez, genc;likleri yok 
olmaz. 

«Birc;ogu oncekilerden, birc;ogu da sonrakilerdendir.» Yani once
kilerden bir topluluk, sonrakilerden de bir topluluk. 

ibn Ebu Hatim dedi ki : Bize Mtinzir ibn ~azan, Abdullah ibn Mes'
ud'dan nakletti ki, o §6yle demi§: Bir gece Hz. Peygamberin yamnda 
gee; vakte kadar kald1k. Sonra onun yamnda sabah yemegini yedik, Ra
sulullah (s.a.) buyurdu ki: Peygamberler ve onlara tabi alan timmet
leriyle birlikte bana gosterildi. Peygamberler gec;iyordu. Bir peygam
berin arkasmfia bir topluluk, bir peygamberle birlikt'e tic; ki§i ve bir 
peygamberle hie; kimse yoktu. Sonra Katade §U ayeti okudu : «Sizin 
ic;inizden olgun bir ki§i yok mudur?» Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Ni
hayet israilogullanndan birbirine bagh bir topluluk arasmda imran 
Oglu Musa gec;ti. Hz. Peygamber dedi ki: Ben, ey Rabb1m bu kimdir? 
dedim. Buyurdu ki : Bu karde§in imran Oglu Musa'd1r, beraberindeki
ler de israilogullarmdan bir topluluktur. Hz. Peygamber dedi ki: Ey 
Rabb1m, benim timmetim nerede? dedim. Buyurdu ki: Sagmdaki tepe
lere bak. Hz. Peygamber dedi ki: Bir de baktim ki; insan yti.zleri. Bu
yurdu ki: Ho§nlid oldun mu? Hz. Peygamber dedi ki: Evet, ey Rabb1m 
ho§nlid oldum, dedim. Buyurdu ki : Solundaki ufka dogru bak. Bir de 
baktlm ki erkek ytizleri. Buyurdu ki ho§nlid oldun mu? Rasulullah 
(s.a .) der ki : Rabb1m, ho§nlid oldum. Buyurdu ki: Bunlarla beraber 
yetmi§ bin daha hesabs1z olarak cennete girerler. Bu s1rada Esed ogul
lan kabllesinden Ukka§e ibn Mihsan -Sa_id der ki: 0, Bedir sava§I
na katilanlardan idi- dedi ki: Ey Allah'm peygamberi, Allah'a dua 
et de beni onlardan kllsm. Said der ki: Hz. Peygamber; Allah'1m, bu
nu da onlardan k1l, dedi. Said der ki: Sonra bir ba§ka adam daha 91-
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klp; ey Allah'm peygamberi, dull et de beni de Allah onlardan k1lsm, 
dedi. Rasulullah (s.a.) : Ukkil§e bu konuda seni ge<;ti, dedi. Said der ki : 
Rasulullah (s.a.) dedi ki: Anam babam size feda olsun, eger yetmi§
liklerden olmaya gucunuz yeterse olun. Yoksa tepede bulunanlardan 
olun, yoksa ufukta bulunanlardan olun. <;unku ben onun ·etrafmda do
nup dola§an pek<;ok insan gordum. Sonra dedi ki : Ben sizin, cennet 
ehlinin dortte biri olmamz1 umanm. Bunun uzerine biz tekbir getir
dik. Sonra dedi ki: Ben sizin, cennet ehlinin ii<;te biri olmamz1 uma
nm. Said dedi ki: Biz bunun uzerine tekbir getirdik. Sonra dedi ki: Ben 
sizin cennet ehlinin yans1 olmamz1 isterim. Said dedi ki: Biz bunun 
uzerine tekbir getirdik. Sonra Rasulullah (s.a.) : «Bir <;ogu oncekiler
den, bir <;ogu da sonrakilerdendir.» ayetini okudu. Said der ki: Biz ken
di aram1zda bu yetmi§ bin de kimlerdir? dedik ve; bunlar islam ola
rak dogan ve Allah'a §irk ko§mayanlardlr, dedik. Said der ki : Bu soz 
Hz. Peygambere ula§mca buyurdu ki: Hay1r onlar, aksine daglama yap-' 
mayan, kulak hlrS1zhg1 yapmayan ve ugursuzluk saymayanlard1r. Ve 
onlar Rablarma da tevekkiil ederler. ibn Cerir bu hadisi ba§ka iki yol
la Katade'den nakleder. Bu hadisin sahih ve diger kitablarda bu yol
dan ba§ka pek <;ok yollarla rivayeti vard1r. ibn Cerir der ki: Bize Abd 
ibn Humeyd ... ibn Abbas'tan nakletti ki; «Bir<;ogu oncekilerden, bir
<;ogu da sonrakilerdendir.» kavli hakkmda Rasulullah (s.a.) §oyle bu
yurmw~tur: Bunlarm ' her ikisi de benim ummetimdendir . 

. Tefsir ; C : XIV ; F : 483 
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45 - <;unkii onlar, bundan once refahla ~rmarnn~

lardL 
·45- Ve biiyiik gunah i~lemekte direnip dururlard1. 
47 ~ Ve derlerdi ki: Oldiigiimiizde, toprak ve keniik 

y1g1n1 oldugumuzda in1, gen;ekten biz mi yeniden dirilti
lecegiz? 

48- Once gelip ge<;:mi~ atalanm1z da m1? 
49 - De ki: Siiphesiz hem 6ncekiler, hem sonrakiler, 
50 - Belli bir giiniin belli bir vaktinde mutlaka top-

lanacaklardlr. 
51 - Sonra gen;ekten siz ey sap1klar, yalanlayicilar, 
52 - Muhakkak ki yiyeceksiniz zakkum agac1ndan. 
53 - Kannlann1z1 dolduracaks1n1z hep ondan. 
54 - U stune de ic;ecek$iniz o kaynar sudan. 
55 - Susami$ develerin suva saldiri$1 gibi ic;eceksiniz. 
56 - 1$te ceza giinii onlara sunulacak ziyafet budur. 

Ve Solcular 

Allah Teala, sagc1lann durumunu a<;Ikladiktan sonra solcularm 
durumunu da buna atfederek buyuruyor ki: ((Solcular da. Solcular 

· kimlerdir?)) Yani solcu olanlar kimlerdir. Hemen ardmdan ayet-i kerime 
bunu a<;Ikhyor: ((K1zgm ate§te kaynar sulardadirlar.» SICak buhar ve 
kaynar sulardadirlar. <<Ve kapkara dumandan bir golge i<;indedirler.» 
ibn Abbas der ki: Bu, dumamn karahgidir. Miicahid, ikrime, Ebu Sa
lih, Katade, Siiddi ve ba§~alan da boyle derler. Bu ifade Miirselat su
resindeki §U ayet-i kerime gibidir : «Yalanlayip durdugunuz §eye gidin. 

·Gaige yapmayan ve ate§ten de korunmayan cehennem dumammn ii<; 
kollu golgesine gidin. 0 golgenin sa<;tigi her bir kivilcim sanki hirer 
san devedir. Kona.k gibi de biiyiiktiir. Yalanlami§ olanlann o giin vay 
haline.» (Miirselat, 29-34) Bunun i<;in de bu surede «Ve kapkara du
mandan bir golge i<;indedirler.n buyuruyor. Simsiyah dumandan bir 
golge. ((Ne serindir, ne de ho§tUr.» Ne esi§i tatlidir, ne de goriinii§ii gii
zeldir. Hasan ve Katade; ((Ne de hO§Ur» kavline; ne de manzaras1 ho§
tur, manasm1 vermi§lerdir. Dahhak ise; tath olmayan her i<;ecek ho§ 
degildi1;, diye mana vermi§tir. ibn Cerir Taheri der ki : Arapla! bu ifa
deyi nefy §igasmdan sonra kullamrlar ve §6yle derler: Bu yemek ne 
giizeldir, ne de ho§tur. Bu et ne yaghd1r, ne de ho§tur. Bu el ne temiz
dir ne de ho§tur. Sonra Allah Teala onlarm buna miistehak olmalan-
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mn sebebini §6ylece belirtiyor : «Q'iink'ii onlar; bundan once refahla §1-
marmi§lardL» Onlar dtinya hayatmda nimete garkolmu§lar ve ken,di 
nefislerinin pe§ine d'ii§m'ii§lerdi. Peygamberlerin getirdikleri gergeklere 
ba§lanm dondurmuyorlardl. . «Ve buytik gtinah i§lemekte direnip durur
lardL» Onlar btiytik gunah i§lemeyi planlar ve tevbeyi dti§tinmezlerdi. 
13tiytik gtinah; Allah'! inkar ve Allah'tan ba§ka putlan O'na denk vee§ 
kabul etmektir. ibn Abbas; «Btiyuk gunah» §irktir, der. Mucahid, ikri
me, Dahhak, Katade, Suddi ve digerleri de boyle demi§lerdfr. ~a'bi ise 
bunun yalan yere yemin etmek oldugunu sayler. 

<<Ve derlerdi ki : Oldugtimtizde, toprak vP. kemik y1gm1 oldugumuz
da m1, gergekten biz mi yeniden diriltilecegiz? Once gelip gegmi§ ata
lanmiz da m1?» Onlar bunu yalan sayarak ve gergekle§mesini uzak bir 
ihtimal gorerek boyle diyorlard1. Bunun igin Allah Teala muteak1ben 
onlara §Oyle sesleniyor : «De ki : ~tiphes}z hem oncekUer, hem sonraki
ler. Belli bir gunun belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardir.» Yani 
ey Muhammed, onlara haber ver : Muhakkak ki Ademogullarmm once
kileri de, sonrakileri de k1yamet g'iintinde Arafat'ta toplanacaklard1r. 
Onlardan hig birisini b1rak1p terkedecek degiliz. Hud suresinde buyu
ruldugu gibi: «Muhakkak ki ahiret azabmdan korkanlar igin, bunda 
ayetler vard1r. 0 gun; butun insanlarin toplanacag1 gtindur ve o, goru
lecek gtindur. Biz o gtinii, ancak belirli bir sureye kadar erteleriz. 0 gun 
gelince; Allah!m izni olmadan kimse konu§amaz. Onlardan kimisi bed
baht, kimisi de bahtiyardir.>> (Hud, 103-105) Bunun igin burada da «Bel
li bir gtinun belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardir.l> buyuruyor. 
Bu vakit, belirli bir vakittir. Ne one allmr ne de sona birakillr. Ne arttr
nhr ne de eksil tilir. 

«Sonra gergekten siz ey sap1klar, yalanlayiCilar, muhakkak ki yiye
ceksiniz zakkum agacmdan. Karmlanmz1 dolduracaksm1z hep ondan.l> 
~oyle ki; onlar yakalamr cehennenie atillr ve zakkum agacmdan karm
lan doyuncaya kadar yedirilir. 

«Ustune de igeceksiniz o kaynar sudan. Susaml§ develerin suya sal
dm§I gihi igeceksiniz.l> ibn Abbas, Mucahid, Said ibn Ctibeyr, ikrime 
( ~I ) kelimesinin; susami§ deve, oldugunu sayler. ikrime ise bu
nun hasta deve oldugunu, suyu somurdukga susuzluktan kanmad1g1m 
ifade eder. Stiddi de bunun bir hastahk oldugunu, bu hastallga tutulan 
devenin ol'iinceye kadar susuzlugunun hi<; bitmedigini bildirir. Cehen
nem ehli de, bu hastahga tutulmu§ deve gibidir. 0 kaynar sudan kan
mamacasma igerler. Halid ibn Ma'dan, tig kere tenefftis etmeksizin bir 
nefeste igmeyi, susaml§ deve gibi i<;me oldugu igin ho§ kar§Ilamaznn§. 

«i§te ceza _gtinti onlara sunula~ak ziyafet budur.>> Yani bizim an
lattiklanmiz, onlarm hesab gunu Rablan katmda elde edecekleri ziya-
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fettir. Nitekim Allah Teala mii'minler hakkmda da: «Muhakkak ki 
iman edip salih amel i§leyenlerin konaklan Firdevs cennetleridir.>> · 
(Kehf, 107) buyurmaktad1r ki bu, ziyafet ve ikram anlamma gelir. 

59 - Onu siz mi yaratlyorsunuz, yoksa yaratanlar Biz 
miyiz? 

60 - Biz takdir ettik aran1zda olumu. Ve Biz, oniine 
ge<;ilecekler de degiliz. 

61 - Yerinize benzerlerin1zi getirmekte ve sizi bileme
. yeceginiz bir yarat1h~ta tekrar var etmekte. 

62 - Andolsun ki ilk yaratlh~In1z1 bildiniz. iyice du-
. . I 

~unmeli tiegil misiniz? 

Kim Yaratt1 Sizi? 

Allah Teala oldiikten sonra dirilmeyi kesin olarak bildirip bunu ya
lanlayan ilhad ve kiifiir ehlini reddediyor. Onlar ki «Oldiigiimiizde, top
rak ve kemik y1gm1 oldugumuzda m1 gen;ekten biz mi yeniden dirtltile
cegiz?n diyen ,kafirleri reddediyor. Onlann bu sozleri, yalanlama ve di
rili§i uzak gorme sadedindedir. Bunun i<;in Allah Teala «Sizi Biz yarat
tikn buyuruyor. Sizin iptida yaratih§llllZl Biz saglad1k. Siz amlmaya 
deger bir §ey bile degilken Biz sizi yaratmaya ba§ladik. Bir §eye ba§la-

. maya giicii yetenin yeniden yapmaya giicii yetmez mi? Elbette ki buna 
daha iyi giicii yeter. Bunun i<;in Hak Teala : «Ha1a tasdik etmez misi
niz?n buyuruyor. Hala oldiikten sonra dirilmeyi dogrulamaz m1s1mz? 
Sonra onlann aleyhinde delil serdederek «S6yleyin oyleyse, dokmekte 
oldugunuz meni nedir? Onu siz mi yaratiyorsunuz yoksa yaratanlar 
Biz miyiz?» buyuruyor. Onu rahimlere yerle§tirip yaratan siz misiniz, 
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yoksa yarabc1 Alla:h m1? Ve arkasmdan da «Biz takdir ettik aramzda 
olumti. .>> buyuruyor. Oliimu aramzda gonderen biziz. Dahhak der ki r:
Allah, gok ehli ile yer ehlini olumde e§it k1lmi§tlr. «Ve Biz, online ge~i
ecekler de degiliz.» Biz aciz b1rakllacak da degiliz. «Yerinize benzerleri-

nizi getirmekte ve sizi bilemeyeceginiz bir yaratlh§ta tekrar var etmek
te.o Yani biz, ktyamet gunu sizin yaratlh§InlZl degi§tirir ve bilmeye
ceginiz bir yaratlh§ta s1fat ve hallerle yeniden yaratmz. 

«Andolsun ki ilk yaratlh§InlZl bildiniz. iyice dU.§U.nmeli degil mi
siniz?» Siz hi~ bir §ey olmad1gm1z halde sizi Allah'm yaratt1gm1 bildi
niz. Sizi yarat1p goz, kulak ve kalb veren O'dur. Sizi ilk ba§lang1~ta yok
tan var etmeye gucu yetenin sonra tekrar var etmeye gucu yetecegini 
bilip ibret armaz m1s1mz? Sonradan yaratma daha kolay ve daha basit
t ir. Nitekim Allah Teala «ilkin yaratlp sonra onu iade eden O'dur. Bu, 
O'nun i~in pek kolayd1r.» (Rum, 27) ve «insan hi~ dU.§U.nmez mi ki; 
kendisi onceden bir §ey degilken Biz yarattlk onu.» (Meryem, 67) ve 
insan, Bizim kendisini bir damla sudan yarattlgimizl gormedi mi ki; 

~imdi apa~1k bir dii§mand1r. Kendi yaratih§m1 unutarak Bize bir misal 
getirdi de: QU.rumU.§ken kemikleri diriltecek kimdir? dedi. De ki: On-
an ilk defa yaratan, diriltecektir. 0, her yaratmayt bilendir.» (Yasin, 

77-79), «insanoglu kendisinin ba§IbO§ birakilacagmi rm samr? 0, akltl
lan bir meni damhisi degil miyqi? Sonra kan pihtiSl olmu§, sonra Allah, 
onu yaratlp §ekil vermi§ti. Ondan erkek ve di§i iki cins yaratmi§tl. Bun
Ian yapan Allah'm olUleri diriltmeye gucu yetmez mi? Elbette yeter.» ·· 
(K1yamet, 36-40) buyurmaktadir. 
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65 - Dilersek Biz, onu 96n;6p yapanz da !?a~ar kal:irs1-
lllZ. 

66 -- Dogrusu bor9 altlna girdik, 
67 - Daha dogrusu biz mahrumlanz. 
68- Soyleyin Bana ~imd{ i9mekte oldugunuz suyu; 
69 -- Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa Biz miyiz 

indirenler? 
70 - isteseydik onu tuzlu bir su k1lard1k. Oyleyse ~Uk

retmeli degil misiniz? 
71- Soyleyin Bana, ~imdi ~akmakta oldugunuz ate~i, 
72 - Onun agac1n1 siz mi yarattlp.Iz, yoksa Biz miyiz 

yaratanlar? 
73 - Biz onu bir ibret ve konaklayanlar i9in faydah 

klldlk. 
74 - Oyleyse Rabb1n1 o buytik ad1yla tesbih et. 

Ekininiz ve Suyunuz 

cc~imdi Bana, ekmekte oldugunuzu haper, yerin.» Bu ifade toprag1 
yanp tohumu arasma yerle§tirmek anlammdadir. «Onu siz mi bitiri
yorsunuz yoksa Biz miyiz bitirenler.» Topraktan bitkiyi bitiren siz mi
siniz, yoksa onu oraya yerle§tirip topraktan ye§erten Biz miyiz? ibn Ce
rir Taberi der ki: Bana Ahmed ibn Velid ... Ebu Hiireyre'den nakletti 
ki; RasUlullah (s.a.) §tiyle buyurmu§: Asla ben bitirdim demeyin, yal
mzca ben ektim, deyin. Ebu Hiireyre demi§ ki : Allah Teala'nm ((~imdi 
Bana, ekmekte oldugunuzu haber verin, onu siz mi bitiriyorsunuz, yak
sa Biz miyiz bitirenler?n buyurdugunu i§itmedin mi? Bezzar da bu ha
disi Muhammed ibn Abdurrahim kanahyla ... Ebu Hiireyre'den naklet
mi§. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Ebu Abdurrahman'dan riva
yet etti ki, o; bitirdik demeyin, fakat ektik deyin, demi§. Hucr'den riva
yet edilir ki; o, bu ve benzeri ayetler okundugunda : HaYir, Sen bitir
din ya Rabbi, dermi§. 

ccDilersek Biz, onu <;tir<;tip yapanz.» Onu lutuf ve rahmetimizle Biz 
bitirdik ve size merhametimizden titiirii de onu oldugu gibi Biz devam 
ettirdik. isteseydik onu c;;orc;;tip yapard1k. Heniiz olgunla§Ip bi<;ilme za
mam gelmeden kurutuverirdik de, cc~a§ar kallrsm1z.» Bunun arkasm
dan Allah Teala. bu ayeti §tiyle tefsir ediyor : ((Dogrusu biz bore;; altma 
girdik, daha dogrusu Biz mahrumlanz.» Yani Biz onu <;tir<;tip haline ge
tirirdik de siz §a§ar kallrdm1z. (:e§itli stizler stiylerdiniz. ccDogrusu bar<; al
tma girdikn derdiniz. ( 0yfi lil ) kelimesi: biz onun ic;ine atlld1k, de-
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mektir. Miioahid ve ikrime ise bu kelimeye; biz buna tutkun kihnmi§Iz, 
anlamm1 vermi§lerdir. Katade ise azablandmlmi§ anlam1m verir. Bazan 
da «Daha dogrusu biz mahrumlanz.n dersiniz. Miicahid der ki: «Dog
rusu bor~ altma girdik.n kavli ile biz kotiiliige atild1k, denilmek isten
mi§tir. Yani biz mahmiZl yitirdigimiz gibi, elimize bir kat, da ge~medi, 
demektir. Katade boyle der. Mucahid ise; «Daha dogrusu biz mahrum
lanz.» kavli ile; yasaklanmi§ kimseleriz, bizim bir pay1m1z yoktur, de
nilmek istendigini bildirir. ibn Abbas ve Miicahid, «~a§ar kahrsm1z.n· 
kavlinin; hayrete dii§ersiniz, anlamma geldigini sayler. Miicahid'in bu 
ifadeye; faciaya ugrar da kaybettiginiz ge~iminizden dolayt iiziiliirsii
niiz, anlamm1 verdigi bildirilir. Bu da birinci anlama raci' olur . <;iinkii 
mallarma isabet eden kotiiliikten dolay1 onlar §a§kmhk i~erisinde ka
llrlar. ibn Cerir Taberi'nin tercih ettigi gorii§ de budur. ikrime, <<E}a§ar 
kahrSllllZ.ll kavlinin; birbirinizi kmarSllllZ, anlamma gelciigini soyler-:
ken, Hasan, Katade ve Siiddi de; pi§man olursunuz, anlamma geldi~ni 
soylemi§lerdir. Bu takdirde ayet; daha once i§lediginiz giinahlardan d0-
layt pi§man olursunuz, anlamma gelir. KiSai der ki: ~a§mak anlamma 
gelen ( ~ ) kelimesi, z1d anlamlara gelen kelimelerdendir. Nitekim 
araplar; nimete kondum veya iiziildiim, demek istediklerinde 

4CV ) derler. 
ccSoyleyin Bana §imdi, i~m~kte oldugunuz suyu; onu buluttan siz 

mi indirdiniz, yoksa Biz miyiz indirenler?n Burada yer alan ( ..J)l ) 
kelimesi bulut anlammad1r. ibn Abbas, Miicahid ve bir ba§kas1 boyle 
der. ccYoksa Biz miyiz indirenler?n Hay1r indirenler Biziz. «isteseydi~ 
onu tuzlu bir su k1lard1k.n i~meye veya ekine elveri§li olmayan, ac1 ve 
tats1z bir su. ccbyleyse §iikretmeli degil misiniz?n Allah'm size; tertemiz, 
tath suyu indirmek iizere yagmur gondermesindeki nimetine §iikret
meniz gerekmez mi? ccO'dur size semadan su indiren, ondan i~ersiniz. 
Ve hayvanlan otlattigmiz bitki de onunla biter. Onunla size ekinler, 
zeytin ve hurma aga~lan, iiziimler ve tiirlii tiirlii iiriinler bitirir. Dii§ii
nen· bir kavim i~in hunda ayet vard1r. n (Nahl, 10-11) 

ibn Ebu Hatim der ki: Bana babam ... Ebu Ca'fer'den nakletti ki ; 
Rasulullah (s.a. ) su i~ince §byle buyururmu§ : Rahmetiyle bize i~imlik 
tath bir su i~iren Allah'a hamdolsun. Ki o. suyu giinahlanm1z nedeniyle 
ac1 ve tuzlu kilmaml§tlr. 

ccSoyleyin Bana, §i.mdi ~akmakta oldugunuz ate§i, (~ak~ktan ya
klp ve kbkiinden ~1kard1gm1z ate§i) onun agacm1 siz mi yarattm1z, 
yoksa Biz miyiz yaratanlar?n Hay1r onu yerine koymu§ olan Biziz. Arap
larm Merh ve Afar admda iki aga~lan vard1. Bu iki aga~tan ye§i1 bir 
dal kopanhp birbirine siiriince ikisinin arasmdan ate§ kivilcimlan ~l-

ard!. 
<<Biz onu bir ibret k1ld1k.n Miicahid ve Katade der ki : insanlara 
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buyiik ate§i hatlrlatan bir ibret. Aynca Katade dedi ki: Rasulullah 
(s.a.) bir gun bize ogut vererek §6yle buyurdu : Ey kavmim, sizin yak
tlgmlz §U ate§ var ya o, cehennem ate§inde yetmi§ parc;adan bir parc;a
dir. Halk dediler ki: Ey Allah'm Rasulu, bu yeterli olur muydu? 0 bu
yurdu ki : iki defa sllya vurulmu§ ki Ademoglu ondan yararlansm ve 
ona yakla§abilsin. Katade'nin mursel olarak rivayet ettigi bu hadisi, 
imam Ahmed ibn Hanbel Musned'inde naklederek §6yle der: Sufyan ... 
Ebu Hureyre'den nakletti ki; RasUlullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Sizin 
§U ate§iniz var ya; cehennem ate§inin yetmi§ pan;asmdan bir parc;ad1r. 
iki kere denize vurulmu§tur. Eger boyle olmasayd1, Allah Teala onda 
hie; bir kul ic;in fayda halketmezdi. imam Malik der ki: Ebu Zenad ... 
Ebu Hiireyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle ·buyurmu§: Adem
ogullarmm yaktlklan ate§, cehennem ate§inin yetmi§ parc;asmdan bir 
parc;ad1r. Halk dediler ki : Ey Allah'm RasUlu, bu yetmez miydi? Ra
sulullah (s.a.) buyurdu ki : 0, altml§ dokuz parc;ayla buna il.stun klhn-:
mi§tlr . . Buhari de Malik hadisini rivayet eder. Muslim ise Ebu Zenad ka
nahyla bu hadisi rivayet eder. Aynca Muslim Abdurrezzak kanahyla . .. 

, Ebu Hureyre'den bu hadisi nakleder. Onun ifadesine gore hadisin sonu 
§6yledir : Nefsim kudret elinde olan (Allah) a yemin olsun ki; a.ltmi§ 
dokuz parc;ayla bu ondan aynlmi§tir. Hepsinin s1cakhgi onun Sicakh
gi gibidi:r:. Ebu'l-Kas1m et-Taberani der ki: Bize Ahmed ibn Amr ... Ebu 
Hureyre'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : Biliyor mu
sunuz, sizin §U ate§inizin cehennem ate§i kar§Ismdaki misali ne gibi
dir? Cehennem a~e§i sizin ate§inizden yetmi§ kat daha karad1r. Ziya el
Makdisi der ki :' Bu hadisi ibn Mus'ab Malik'den rivayet eder ve onu 

, peygambere kadar ref'etmez. Bu hadis bana gore sahih hadis §artim 
haizdir. 

<<Ve konaklayanlar ic;in faydall kild1k.)) ibn Abbas, Miicahid, Kata
de, Dahhak ve Nadr ibn Arabi, ( u:_;!l ) kelimesinin: musa.firler, 
anlamma geldigini soylerler. ibn Cerir Taheri de bu gorii§ii tercih ede
rek der ki : ic;indekiler goc;tiigii zaman araplar ev ic;in ( · )..UI ..::.... _,;i ) 
tabirini kullamrlar. Ba§kalan da derler ki : Bu kelime, ma'murluktan 
uzak, hali c;ol anlamma gelir. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem ise bu
nun bu ayette ac; anlamma geldigini sayler. Leys ibn Ebu Siileym, Mii
cahid'den nakleder ki : <'Konaklayanlar ic;in faydah k1ld1k.» Yani ha
zarda olanlar ve yo!cular ic;in, demektir. Ate§ten ba§ka her yemek ona 
uygun gelmez. Siifyan da Cabir el-Ca'fi kanahyla Mucahid'den boyle ri
vayet eder. ibn Ebu Necih ise Miicahid'in ((Konaklayanlar ic;im ken
disi ve; biitiin insanlara fayda saglayanlar ic;in, anlamm1 vermi§tir. ik
rime'den de boyle soyledigi nakledilir. Bu tefsir digerlerinden daha umu
midir. <;iinkii ister §ehirde ister c;olde ya§asm, ister zengin olsun, ister 
fakir olsun herkes ayd1hlanmaya, 1smmaya ve yemek pi§irmeye muh- · 
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tac;tlr. Aynca Allah'm lutfunun eseri olarak o, ta§lara ve denizin oziine 
ate§ c;1karma imkamm ihsan etmi§tir. Oyle ki onu e§yasmm arasmda 
ve elbisesinin ic;erisinde ta§Iyan miisafir evinde veya konaklad1g1 yerde 
ate§e ihtiyac; duydugu anda ikisini birbirine siirterek ate§i yakar, yeme
gini pi§irir, kebabm1 yapar ve onunla 1sm1r. Daha buna benzer diger 
faydalarmdan yararlamr. Bu sebeple her ne kadar hiikiim biitiin jnsan
lar ic;in umurrl.i ise de burada yolcular tek olarak zikredilmi§tir. Bu go
rii§e delil olarak Ahmed ibn Hanbel'in ve Ebu Davud'un ... RasUlullah 
(s.a.) tan naklettikleri §U hadisi gosterirler : Miisliimanlar iic; §eyde or
taktlrlar: Ate§, ot ve su. ibn Mace de saglam bir isnadla Ebu Hiireyre' 
den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§t 'lr : De; §ey engelle
nemez: Su, ot ve ate§. ibn Abbas'tan merfu' olarak ibn Mace'nin riva
yet ettigi benzer bir hadisin sonunda da §U fazlahk vard1r: Onun para
S! da haramd1r. Ancak bunun ravileri arasmda yer alan Abdullah ibn 
Fira§ ibn Hav§;b zay1f bir ki§idir. Allah en iyisini bilendir. 

((Oyleyse Rabb1m o biiyiik ad1yla tesbih et.» Bu z1d ve muhtelif e§
yayi yaratam, yiice kudretiyle tesbih et. Tath, sat ve soguk suyu. Dile
seydi, onu tuzlu ve diinyay1 suya hogan denizler gibi ac1 su yapard1. Ya- . 
k1c1 ate§i de yaratlp bunda kullan ic;in menfaat saglami§ ve bu menfaa
tl diinyada g'ec;imlikleri ic;in ve ahirette de onlan kotiiliiklerden ahkoy
maya vesile olmas1 ic;in halketmi§tir. 

75 - Hay1r, y1ldizlann yerleri iizerine yemin ederim. 
76 - Gen;ekten . bilseniz bu, biiyiik bir yemindir. 
77 - Siiphesiz o, ~erefli bir Kur'an'd1r. 
78 - Korunmu~ bir kitabdad1r. 
79- Ona annm1~ olanlardan ba~:kas1 dokunamaz. 
80 - Alemlerin Rabb1ndan indirilmedir. 
81 ~ Siz, bu sozii mii kiic;iimsiiyorsunuz? 
82 -: Rizkinizl yalanlama;kla m1 ~Ikanyorsunuz? 
Yildizlarm Yerine Yemin Olsun ki 

Ciibeyr, Dahhak'dan nakleder ~i ; Allah Teala mahlUkatmdan hi~ 
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bir §eye yemin etmez. Buradaki yemin ifadesi bir ba§lang1~ olup Allah 
kelamma onunla ba§lamaktadir. Bu gorii§ zay1ft1r. Cumhf.tr'un iizerin
de ittifak ettigi gorii§; Allah Azze ve Celle'nin yarat1klarmdan diledigi
ne kasem edecegi noktasmdad1r. Bu yemin, Allah'm azametine .delildir. 
Miifessirlerden bazllan dediler ki : Burada ( ;1 ) edatl zaiddir. Ve 
ifadenin anlam1; Yildizlann yerleri iizerine yemin ederim, §eklindedir. 
ibn Cerir, Said ibn Ciibeyr'den boyle rivayet eder. Bu yeminin cevab1 
ise, sonra gelen <<~iiphesiz o, §erefli bir Kur'an'dir.» kavlidir. Ba§kalan 
da dediler ki: Buradaki ( ~ ) edatt manas1 olmayan zaid bir harf 
olmaYip, kasem edilen §ey m':)nfi anlamda ise, yeminden once kullam
lan bir edattlr. Hz. Ai§e (r.a.)nin §U soziinde oldugu gibi: Hay1r Allah'a 
yemin olsun ki, Rasulullah (s.a.)m eli hi<; bir zaman bir kadm eline deg
memi§tir. Burada da soziin takdiri §byle olur : Hay1r, y1ldizlarm yerleri 
iizerine yemin ederim ki; Kur'an mevzf.tunda mes'ele sizin iddia ettigi
niz gibi degildir. 0, ne bir biiyiidiir, ne de kehanettir. Aksine <;ok §erefli 
bir Kur'an'd1r. ibn Cerir Taberi der ki : Baz1 Arap dili bilginleri 
{ r--'IY\j ) kelimesinin anlam1 konusunda §Oyle demi§lerdir: Mes'"' 
ele sizin deaiginiz gibi degildir. Sonra kasem ile yeniden ciimleye ba§la
mlarak; yemin ederim ki, buyurulmw:}tur. 

<<Y1ld1zlarm yerleri» kavlinin anlam1 konusunda ihtilat edilmi§tir. 
Hakem ibn Ciibeyr, Said ibd Ciib':)yr kanallyla ibn Abbas'tan nakleder 
ki; bununla Kur'an'm beli~mesi ve indir_ilmesi kasdedilmi§tir. <;iinkii 
Kur'an, Kadir gec~sinde toJt>luca yiice gokten diinya gogiine indirilmi§, 
sonra par<;a par<;a miiteakib seneler i<;erisinde yeryiiziine indirilmi§tir. 
Bunu bildirdikten soma ibn Abbas bu ayeti okumu§tur. Dahhak ise der 
ki : ibn Abbas §byle dedi : Kur'an biitiin olarak Levh-i Mahff.tz'da Allah 
katmdan diinya gi:igiindeki degerli yaz1c1 meleklerinin yanina indiril
mi§tir. B;u melekler de yirmi gecede Cebrail'e bunu iletmi§lerdir. Cebra
il de yirmi senede bunu Hz. Peygambere indirmi§tir. i§.te «Yild1zlarm 
yerleri iizerine yemin ederim.>> kavlinin manas1, Kur'an'm belirmesi ve 
zuhf.trudur. ikrime, Miicahid, Siiddi ve Ebu Harze de boyle der. Aynca 
Miicahid der ki : Y1ld1zlann yeri ile gokyiiziindeki mevkiileri kasdedil
mi§tir. Yild1zlarm dogw~ ve batl§ yonii de kasdedilmi§tir, denilmi§tir. 
Hasan ve Katade boyle demi§, ibn Cerir Taberi de bu gorii§ii tercih et
rili§tir. Katade ( ~_!,11 ) kelimesinin inenzilleri demek oldugunu 
bildirmi§ ki Hasan da boyle der. Bununla kasdedilen mana ise k1yamet 
giiniinde onlarm dagilmasidir. Dahhak der ki : «Yildizlarm yerleri iize
rine yemin ederim.» kavli ile Cahiliye devri insanlarmm yagmur yag
digi zaman; biz y1ldizlann dii§ii§ yerinden yagmura tutulduk, dedikle
rinde kasdetti.kleri, dii§ii§ yeri kasdedilmi§tir. 

«Ger~eiden bilseniz bu, biiyiik bit yemindir.n Benim yapt1g1m bu 
yemin, gerc:;ekten biiyiikliigiinii bilseniz <;ok biiyiik bir yemindir. Onu 
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bilseydiniz; yemin edilen §eyi ta'zim eder, sayg1 ile kar§Ilardimz : «~up
hesiz o, §erefli bir Kur'an'd1r.>> Muhakkak ki Hz. Muhammed'e inen bu 
Kur'an, gok buyuk bir kitabd1r. <<Korunmu§ bir kitabdadir.)) Sayg1yla 
muhilfaza edilmi§, muazzam bir kitabda yer alan muazzam bir §eydir. 
ibn Cerir Taheri der ki: Bize ismail ibn Musa ... ibn Abbas'tan naklet
ti ki; «Ona armmi§ olanlardan ba§kasi dokunamaz.>> kavli ile, gokyii
zundeki kitabm kasdedildigini soylemi§tir. Avfi de ibn Abbfls'tan nak
leder ki; «Armmi§ olanlar)) dan maksad, meleklerdir. Enes, Mucahid, 
ikrime, Said ibn Cubeyr, Dahhak, Cabir ibn Zeyd, Ebu Nehik, Suddi, 
Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem ve digerleri de boyle demi§lerdir. 

ibn Cerir Taheri der ki : Bize ibn Abd'iil-A'l'\ ... Katade'den naklet
ti ki; «Ona armmi§ olanlardan ba§kas1 dokunamaz» kavli hakkmda o, 
§6yle demi§tir : Allah katmda armml§ olanlardan ba§kasi ona el suremez. 
Dunyada ise, pis mecusi de, kirli munaf1k rill ona el surer. Katade der 
ki: Bu ibn Mes'ud'un k1raetinde ( 0, ~~~~ <~-:l,. ) §eklindedir. Ebu'l
Aliye der ki: «O:b.a armmi§ olanlardan ba§kasi aolmnamaz.JJ Ey gunah 
ehli, siz degilsiniz. ibn Zeyd der ki: Kurey§'li ka.firler bu Kur'an'm Hz. 
Peygambere §eytanlar tarafmdan indirildigini iddia ediyorlardL Allah 
Teala bunun uzerine, ona armmi§ olanlardan ba§kasmm dokunamaya
cagmi haber vermi§tir. Nitekim onu §eytanlar indirmi§ degildir. Bu on
lar igin mf!.nasib de degildir, buna gugleri de yetmez. Qunku onlar i§it
mekten uzakla§tmlmi§lardir. Bu kuvvetli bir sozdur ve daha once soy
lenenlerin di§ma ta§maz. Ferra ise «Ona annmi§ olanlardan ba§kas1 
dokunamaz.)) kavlinden maksad, onun tadm1 ve faydasml ancak iman 
edenler gorurler, demi§tir. 

Ba§kalan da derler ki : <<Ona annmi§ olanlardan ba§kas1 dokuna
maz.» Cenabetten ve abdestten temizlenmi§ olanlardan ba§kasi doku
namaz. Onlar derler ki : Ayetin ifadesi bir haber, anlam1 ise taleb anla
rmdir. Ve yine onlar derler ki: Burada Kur'an ile kasdedilen §ey Mus
haf'dir .. Nitekim Muslim, Abdullah ibn Omer'den nakleder ki; RasUlul
lah (s.a.) Kur'an ile du§man topraklarma gitmeyi, du§manm ona ula§
masmdan korkarak yasaklami§tlr. Bu konuda imam Malik'in el-Muvat
ta' isimli eserinde naklettigi rivayeti de delil getirirler. imam Malik der 
ki : Abdullah ibn Ebu Bekr ibn Muhammed ibn Orner ibn Amr ibn 
Hazm dedi ki: Rasulullah (s.a.)m Amr ibn Hazm'a yazd1g1 mektupta . 
§U ifade yer ahyordu : Temiz olanlardan ba§kas1 Kur'an'a dokunmama
lldir. Ebu Davud da mursel hadisler arasmda Zuhri'den nakleder ki; o, 
Ebu Bekr ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazm'm yamnda bulunan bir 
sahifede okudum ki; Rasulullah (s.a.) : Kur'an'1 ancak abdestli olanlar 
elleyebilir, demi§tir. Bu hadis bulunarak elde edilr;ni§ olup saglam bir 
hadistir. Onu Zuhri ve ba§kalan okumu§lardir. Bu gibi hadisleri kabul 
etmek gerekir. Darekutni ise bu hadisi Amr ibn Hazm kanahyla Abdul-
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lah ibn Omer'e ve ondan da Osman ibn Ebu'l.,.Asi'ye · isnad eder ki, bun~ 
larm her birinin isnadmm iizerinde durulmasi gerekir. Allah en iyisini 
bilendir. · 

<<Alemlerin Rabbmdan indirilmedir.» Bu Kur'an, alenilerin Rabbi 
katmdan indirilmi§tir. Yoksa o, soyledikleri gibi bir biiyfi, bir kehanet. 
veya §iir mecmuas1 degildir. Aksine kendisinde §iiphe bulunmayan ve 
onun otesinde faydall hie; bir gerc;egii1 bulunmad1g1 hakkm kendisidir. 

«Siz, bu sozii mii kiic;iimsiiyorsunuz?» Avfi, ibn Abbas'tan nakle
der ki ( 0?...t.. ) kelimesi; yalanlaytp dogrulamtyorsunuz, anlamt
na gelmektedir. Dahhak, Ebu Harze ve Siiddi de boyle demi§lerdir. Mii
cahid ise der ki : Siz, bu sozii kiic;iimseyip onlara yonelmek mi istiyorsu
nuz? demektir. 

,«Rtzkmizi yalanlamakla m1 <;Ikanyorsunuz?)) Baz1lan derler ki: 
Siz, nzkm1z1 yani §iikriiniizii onu yalanlayarak m1 yeriJ:le getiriyorsu
nuz. Yani §iikre kar§Illk yalanlamak pn? Daha ileride gelecegi gibi Ali 
ve ibn Abbas'm bu a yeti ( . 0_Y...i.U \ ~I ~ .. /-::. 0~ J _ ) <<;;iikriiniizii ya
lanlamakla m1 yap1yorsunuz?n §eklinde okuduklan rivayet edilmi§tir. 
ibn Cerir Taberi derki: Heysem ibn Adiyy'in anlattlgma gore, ;;emure 
kabilesinin dilinde; falancanm nzk1 yoktur, sozii falanca §iikretmez an
lamma kullamlmakta imi§. imam Ahmed ibn Hanbel de : Bize Hiiseyn 
ibn Muhammed ... Hz. Ali' den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §6yle bu
yurmu§ : Rizkm1z1, yani §iikriiniizii yalanlamakla m1 yap1yorsunuz? 
Bize falanca y1ldizm dii§tiigii yerden yagmur yagdmld1 m1 diyorsunuz? 
Aym §ekilde ibn Ebu Hatim de babasmdan nakleder ki, Mahver ibn 
ibrahim ... israil kanallyla bu hadisi merfu' olarak rivayet etmi§tir. Tir
mizi de Ahmed ibn Meni' kanallyla Hiiseyn ibn Muhammed'den bu ha
disi rivayet eder ve; hasendir, garibtir, der. Siifyan da Abd'iil-A'la'dan 
bu hadisi rivayet eder, ancak Hz.· Peygambere kadar ref'etmez. ibn Ce
rir Taberi der ki: Bize Muhammed ibn Be§§ar ... ibn Abbas'm §6yh~ de
digini bildirdi: Hangi topluluga yagmur yagmi§Sa, onlardan bir k1sm1 
kiifrederek falanca ve falanca y1ld1zm dii§tiigii yerden bize yagmur yag
dirdt, derler. ibn Abbas bu ayeti; §iikriiniizii yalanlamakla m1 yerine ge
tiriyorsunuz? diye okumu§. Bu rivayetin ibn Abbas'a isnad1 sahihtir. 

imam Malik, el-Muvatta'mda der ki: Salih ibn Keysan, Zeyd ibn 
Halid'den nakletti ki; o §6yle demi§ : Rasftlullah (s.a.) Hudeybiye giinii 
geceleyin yagmi§ olan yagmurun iizerinde bize sabah namaz1m k1ldtrd1. 
Namaz1 tamamlaymca halka doniip buyurdu ki : Rabbtmzm ne dedigini 
bmyor musunuz? Orada bulunanlar: Allah ve Rasulii en iyisini bilen
dir, dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Rabbm1z: Kullanmdan bir 
krsmt, Bana inamr, bir k1sm1 inkar eder oldu. Allah'm lutfu ve rahme
tiyle bize yagmur yagdmld1, diyenler Bana iman etmi§, y1ldizlan inkar 
etmi§ olanlard1r. Falanca ve falanca ·y1ld1zm dii§tiigii yerden bize yag-
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mur yagdmldt, diyenler ise Beni inkar etmi§ ytldtzlara iman etmi§ olan
lardir, buyurmu§tur. Buhari ve Muslim, Sahih'lerinde Ebu Davud ve 
Nesei de bu hadisi imam Malik kanahyla Zeyd ibn Halid'den nakleder
ler. Mi.islim der ki: Bize Muhammed ibn Seleme ... Ebu Hlireyre'den 
nakletti ki; Rasulullah (s.a) §6yle buyurmu§: Allah Teala gokten han
gi bereketi indirmi§se, insanlardan bir grup onu mutlaka inkar etmi§-
lerdir. Allah yagmuru indirir, ama insanlar; falanca ve falanca y1ldiZ / 
indirdi, derler. Bu ve~hiyle bu hadisi rivayette Muslim miinferid kal
mi§tlr. 

ibn Cerir Taheri der ki: Bana Yunus ... Ebu Hiireyre'den nakletti 
ki, Rasulullah (s:a.) §oyle buyurmu§ : Allah Teala bir topluluga sabah 
veya ak§am nimet ihsan eder. 0 nimetle baz1 topluluklar kafir olurlar. 
<;iinkii; falanca ve falanca ytldiz tarafmdan yagmur yagdmldi, derler. 
Muhammed ibn ibrahim der ki : Ben bu hadisi Said ibn Miiseyyeb'e 
naklettigimde dedi ki: Dogrusu biz de onu Ebu Hiireyre (r.a.)den i§it
m1§tik. Bana Orner ibn Hattab'm yagmur duasma ~1kt1gma §ahid olan 
birisi haber verdi ki Hz. Orner yagmur isteyince Abbas'a yonelip §oyle 
demi§ : Ey Abbas, ey Rasulullah'm amcas1, Siireyya ylld1zmm dii§ii§ ye
rinden ne.kaldi? 0 dedi ki: Bilginlerin iddiasma gore o. dii§ii§iinden ye
di giin sonra ufukta belirir. Yedi giin ge~medi ki sonunda yagmur yag
dmldL Bu ifade Allah Teala'mn, kanunu geregi yagmuru indirmeyi ger
c;:ekle§tirdigi vakitle ilgili suale hamledilir. Yoksa o ytld1zm dii§ii§ yeri
nin, bizatihi yagmurun inmesinde etkili oldugunu ifade etmez. <;iinkii 
bu, a~1k~a inamlmas1 yasak olan bir §eydir. Nitekim Fatlr suresinin 
ikinci ayetinde bu konuyla ilgili hadisler gec;:mi§tir. 

ibn Cerir Taheri der ki: Bana Yunus, ismail ibn Umeyye'den -o 
veya ba§kasi olabilir- nakletti ki, Rasulullah (s.a.) yagm~ra tutulmu§ 
bir adamm; arslan burcunun bulutla yer arasmdaki bir kismmdan, bize 
yagmur yagdmld1, dedigini duymu§ ve; yalan soylersin bilakis o, Al
lah'm nzk1d1r, demi§. Sonra ibn Cerir Taheri der ki: Bana Ebu Salih . .'. 
Ebu Umame'den nakletti ki; RasUlullah (s.a.) §Oyle buyurmu§ : Hangi 
topluluga · geceleyin yagmur indirilirse, mutlaka onlardan bir grup sa
bahleyin onu inkar ederler. Sonra Hz. Peygamber <<Rizkm1z1 yalanla
makla ffil ~lkanyorsunuz?» ayetini OkUffiU§. 0 soyleyen ki§i; biz falanca 
ve falanca y1ldiz vasitasiyla yagmur elde ettik, der. Ebu Said'in merfu' 
olarak naklettigi hadiste de denilir ki : insanlar yedi yil ktthk ~ekip 
sonra yagmura kavu§salar yine de; Debran ytld1zmm belirmesiyle bize 
yagmur yagdmldi, derler. 

Miicahid ise, «Rizkm1z1 yalanlamakla m1 ~Ikanyorsunuz?» kavli 
hakkmda §oyle demi§ : Biz falanca ve falanca y1ld1z tarafmdan yag
mura kavu§turulduk, demeleri i§te budur. Allah diyor ki: Onun Allah 
katmdan lutfedilen bir nz1k oldugunu soyleyin. Dahhak ve bir ba§kas1 
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da boyle demi§tir. Katade der ki: Hasan ise §oyle derdi: Bir toplulugun 
kendi kendine yapm1§ oldugu §ey ne kotu.diir. Allan'm kitabmdan ya
Ianlamadan ba§ka bir nz1k elde_ etmediler. Hasan'm bu soziine gore 
ayetin manas1 §Oyle olur : Allah'm kitabmdan kendi paym1z1 onu ya
lanlamak k1hyorsunuz. Nitekim bundan onceki ayet de bunu te'yid et
mektedir : ((Siz bu sozii mii kii~iimsiiyorsunuz? R1zkm1z1 yalanlamakla 
m1 pkanyorsunuz?» 

----- i Z A H I -----

Dordiincii Mes'ele : ~~refli anlamma gelen (..P ) lafz1 ile ilgi-
i lidir. Burada bir incelik vard1r. ~oyle ki : Bir soz \!Ok tekrarland1g1 za

man gozlerde ve kulaklarda degerini yitirir. Gormez misiniz bu sebep
le krallann meclisinde bir §ey soyleyen ki§i, onu iki kere tekrar etmez. 
Eger onu tekrarlayacak olursa soyleyen ki§iye; neden tekrarhyorsun? 
diye sorulur. Kald1 ki Allah Tef>Ja << ~iiphesiz o, §erefli bir Kur'an'd1r.» 
buyururken ( ~ _ <-}- J;.. ) okunmu§tur ve okunur anlamma 
gelen kokii kullanm1~tlL "~erefli n kelimesi de bu okunan Kur'an'm 
fazla okunmas1 nedeniyle degerinin dii§medigini ifade eder. Bu kelam; 
ebediyyen yeni bir soz ve hi\! i§itilmemi§ bir ifade olarak kahr. i§te Kur'
an, kadim oldugu halde onun hadis Sifat1yla nitelendirilmesi buradan
dlr. 0 kadim olmasma ragmen i§itenler onu §imdi yeni soylenen bir soz 
gibi i§itip dinlerler. Hi~ bir toplulugun kulagm1 tlrmalamaz. Qiinkii pey
gamberden binlerce sene evvel onu ogrenmi§ olan melekler, herhangi bi
rimizden onu dinledikleri zaman, yeni bir sozii i§iten bir ki§inin ald1g1 
zevki alarak onceden hi<;: duymami§ gibi haz duyar. ~erefli anlamma 
gelen ( t~J" ) kelimesi, biitiin ovgii Slfatlanm toplayan bir isimdir. 
Denilir ki; kerim ash temiz, par<;:alan temiz olan §eydir. Oyle ki, aslmda 
armmami§ olan bir §ey bulunana mutlak anlamda kerim denmez. An
cak kendisi kerim denilir. Ash armml§ olup ta kendisi armml§ olmaya
na da ancak ash kerim, ama kendisi sefil denilerek bir s1mrlama ile ke
rim Iafz1 kullamhr. Miicerred olarak ciimerd, insanlara vergisi <;:ok olan 
ki§idir. Yahut kolay veien ki§iye comert denir. Bu ki§iye aym zamanda 
kerim de denir. Ancak onun bir ba§ka iistiinliigii olmazsa ger<;:ekte degil · 
bir sebepten dolay1 bu s1fat verilir. Qiinkii insanlar kendilerine verenle
ri severler. Veren ki§iye kar§l duyduklan sevgi, ba§kalarma kar§l duy
duklan sevgiden daha ba§kad1r. Bu sebeple zahid veya alim birini gor
diikleri z.aman ona kerim demezler. Bunu destekler mahiyette diyebili
riz ki : insanlar kendilerinden bir §ey istemeyen birini gordiikleri zaman, 
ona miicerred olarak istemedigi i<;:in kendisi kerim adm1 verirler. Qiinkii 
insanlardan almak onlar ic;in zordur ve bu biitiin insanlar i<;:in kotii olan 
bir ah§kanhktlr. Esasta ise kerim ash temiz,- fash temiz ve olmas1 gere-
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ken ozellikleri kendinde taplayan kimsedir. Muamelelerinde comerd alan 
~i, kendisine a§ag1hk denilebilecek bir sebebin bulunmamas1 gereken 
~idir. Oyleyse Kur'an-1 Kerim ash i'tibanyla temiz, fazileti ayan-be
yan alan, lafz1 fasih, manas1 sahih bir kitabdir. Bu anlamda kerim oldu
gu gibi, avamm anlad1g1 anlamda da kerim bir Kur'an'd1r. Qtinkii Kur'
an'dan kim ne isterse,, Kur'an onu o kimseye verir. Fakih andan delil c,;I
karmak ister ve elde eder. Hakim ana dayanmak ve ana gore hiikiim ver
mek ister ve buna dayamr. Edib andan yararlamr ve anunla kuvvet ka
zamr. Allah Teala Kur'an-1 Kerim'i Aziz ve Hakim sifatlanyla nitelemi§
tir. Qiinkii a, kendisine uzanan herkese istedigini veren kerimdir. ilim
lerden hie;; bir §ey anlamayan pek c;;ak ki§i Kur'an ile ugra§mca onu ka
layca ezberler. Halbuki bir kelimesini degi§tirmeden, bir harfini oynat
madan herhangi bir kitabi ezberleyen c;;ok az ki§i vard1r. Ama hafizlann 
hepsi Kur'an-1 Kerim'i hie;; duraksamadan ve bir harfini degi§tirmeden 
ezberden akurlar. Kur'an azizdir. Qiinkii andan kac;;an hie;; bir kimsede 
Kur'an'dan hie;; bir §ey kalmaz. Diger kitablar boyle degildir. Qiinkii bir 
kitab1 okuyup ezberleyen sonra anu unutan ki§inin kalbi, anun manasi
na tak1h kahr ve onu dogru olarak nakletmeye c;;ah§Ir. Kur'an aziz al
dugu ic;;in onu terkedenlerde Kur'an'dan hie;; bir §ey kalmaz, onu koru
mayanlarda Kur'an'dan hic;;bir iz kalmaz. Kur'an hakimdir. Qiinkii onun
la me§gul olup gonliinii ona kaptiranlar diger ilimlerin hepsinden miis
tagni olurlar. Allah Teala ((Korunmu§ bir kitabdadir» buyurarak, Kur'
an'm bir kitabm ic;;erisine yerle§tirilmi§ oldugunu bildiriyor ve boy
Ieee tavsif ediyar. Biz deriz ki : Bu konuda iki vecih vard1r: Birincisi; 
Zarf kilmmi§ alan §ey Kur'an'd1r. Yani bu Kur'an bir kitab ic;;indedir. 
T!pk1 falan adam evinde ikram sahibi bir ki§idir, dendigi gibi. Bu ifa- . 
deyi duyan kimse, o ki§inin evinde oturmakta oldugunun kasdedildigin
den §iiphe etmez. Bu ifade ile onun evinde iken ikram sahibi, evinin dl
§mda iken ikram sahibi olmad1g1 anla§Ilmaz. Ve yine bu ifade ile a ki
§inin evinde ikram sahibi oldugunun kasdedilmediginden de §iiphe et
mez. Bu ifadeden maksad, o adamm ikram sahibi birisi oldugu ve evin
de bulundugudur. Burada da ifade aymd1r. Kur'an §erefli bir Kur'an
dlr. Ve o bir kitab ic;;indedir. Yahut da zarf k1lman §ey §ereflidir ve o §e
refli §ey de bir kitab ic;;ind~dir. T1pk1; falan adam kendiliginden §erefli
dir, dendigi gibi. Buradan hie;; bir kimse bu sozii soyleyenin o ki§iyi zarf 
kllml§ oldugunu anlamaz. Qiinkii bu sozii soyleyen ki§i, onunla bu ada
mm kendiliginden oturan veya uyuyan bir ki§i oldugunu kasdetmedi
gini, yalmzca kendi ic;;erisinde §erefli oldugunu kasdettigini anlar. Kur'
an da i§te bu §ekilde §erefli bir kitabd1r. Kafirler yanmda §erefli alma
sa da L(~vh-i mahfuz'da §ereflidir. ikincisi zarf k1lman k1s1m §erefli Kur' 
an'd1r kavlinin biitiiniidiir. Yani bu kitab ic;;erisinde boyledir, demektir. 
Tipk1 Allah'm kitabmda ((illiyun nedir?» (Mutaffifin, 19) buyuruldugu 
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.gibi. Bu takdirde maksad §6yle olur: Levh-i Mahfuz'da s1fatlan yaz1ll 
alan kitab, bu §erefli Kur'an'd1r. Her iki mana da sahihtir. Ancak gokyii
ziinde okunmu§ kitab olmas1 bak1mmdan birincisi ta'zim hususunda da
ha beliganedir. 

Be§inci Mes'ele : Kitabdan maksad nedir? Biz deriz ki: Bu birkag 
vecihdir: Birincisi; -ki en sahih olam da budur- kitabdan maksad, 
Levh-i MahfUz'dur. Allah Teala'nm «Bilakis, o oviilmii§ bir Kur'n'd1r, 

0 -

Levh-i Mahfuz'dad1r.>> (Buruc, 21-22) buyurdugu da buna delalet eder. 
ikincisi, kitab Mushaf'tlr. Ugiinciisii; indirilmi§ alan kitablardan bir 
kitabd1r ve bu kitab Tevrat'ta, incil'de ve bunlann dl§mdaki kitablar
da okunmu§ alan kitabdlr. Denilirse ki : Kitaba kitab ismi nas1l verili
yor? Kitab ( jw_ ) veznindedir. Ve bu vezin tek bir §ey igin olursa 
ya masdar olarak bulunur hisab, k1yam ve benzeri gibi. Ya da yaz1lan 
§eyin ad1 olur libas, lian ve benzeri gibi. Her iki §ekilden hangisi olursa 
olsun, Kur'an masdar anlammda kitab olamaz, yazilrni§ anlammda da 
kitab olamaz. Ancak bir levhada veya kag1tta yaz1lm1§ anlammda kitab 
olur. Bu takdirde de yazilrni§ alan §ey, kitabda olmaz. Ancak kag1tta 
olur. Biz deriz ki .: Senin zikrettigin vezi~ler gosteri,.or ki kitab yazil
ffii§ alan degildir veya k~ndisine yazilffil§ alan veya iizerine yaz1lmu~ 

alan §ey de degildir. Qiinkii «lisan» baglanan §ey, «sivan» da kendisiyle 
elbisenin korundugu §eydir. Levh ise ancak iizerinde yaz1 yaz1lan §ey 
olabilecegi i~in buna kitab admm verilmesi dogru olur. 

Altmc1 Mes'ele : Yaz1lrn1§ saklanmi§ demektir. Allah Teala, «Sakh 
inci misali» buyurmaktadir. Yine Saffat suresinde ((Sanki onlar, sakll 
bir yumurta gibidirler.» (Saffat. 49) . buyurmaktad1r. Eger kitabdan 
maksad levh ise bu, gizlenmi§ degildir. Aksine onda bulunan §ey ya
yrlrni§tlr. Eger bununla Mushaf kasdedilmi§se. yazilmi§ olmas1 onun 
saklanrni§ olmasm1 gerektirir. Buna nas1l cevab verilir? Biz deriz ki : 
Saklanmi§, korunmu§ demektir. Eger gok degerli degilse gozle korunur .. 
Bu insanlar igin gok a~1ktlr. Eger §erefli ve k1ymetli bir §ey ise gozle 
korunup saklanmas1 yeterli olmaz, gozlerden de saklamp gizlenmesi ge
rekir. Degeri ve k1ymeti artt1kc;:a gizliligi de artar. Bazan kasaya konu
lur veya gomiiliir. Binaenaleyh ortmek, korumada son noktadir. Bu 
sebeple Allah Teala, «sakh» demektedir ki bu son derece korunmu§ an
lammadir. Boylece laz1mm zikriyle melzum kasdedilmi§tir. Bu fesahat
ta bir soz nev'idir. Mesela; falanca fosfor cevheri gibidir, denir ki ~ok az 
bulunur anlamma gelir. ikinci olarak §Oyle cevap verilebilir: Levh-i Mah
fuz gozlerden gizlenmi§tir. Ozel meleklerin di§mda kimse ondan haber
d~r olamaz. Armdmlmi§ bir topluluktan ba§kasi onu goremez. Kur'an 
ise ebediyyen onu degi§tirmek isteyenlerin goziinden gizlenmi§, tahrif 
etmek isteyenlerden korunmu§ ve yaz1hp saklanrni§tir. Eger denilirse 
ki; onun kitabda olmasmm faydas1 nedir? Okunan her §ey zaten kitab-
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dad1r Biz deriz ki : Bu katirlere reddiyeyi peki§tirmek i<;indir. Ctinkii 
on!ar Kur'fm'm bir uydurma oldugunu iddia ediyorlardL Bunun pey
gambere okunmu§ oldugu si:iylenince, onlann si:izleri kendiliginden red
dedilmi§ olur. Sonra onlar demi§lerdi ki : Eger ona okunmu§sa bu tak
dirde, o cinlerin si:izti olmalld1r. Allah Teala onun uBir kitabda oldugu
nu•> belirterek, melegin peygambere onu bir kitabdan alarak indirdigi
n i bildirmektedir. Oyleyse bu, melegin kendi si:izti degildir. Cinlerin si:i
zii olmas1 bir yana melek si:izii bile degildir. Biz; mademki o, §ereflidir, 
byleyse kitabdad1r, diyecek olursak bunun faydas1 <;ok a<;1ktlr. Korun
mu§ bir kitabda olmasma gelince; bu, ifade onun a<:;1k bir kitabda yer 
alan, eskilerin efsaneleri oldugunu soyleyenlere reddiye i<;indir. Yani 
katirler onu miitalaa etmi~ degillerdir. Onlar nas1l haberdar olabilirler 
ki, o korunmu§ bir kitabdad1r ve ona annml§ olanlardan ba§kas1 doku
namaz. Oyleyse belirttigimiz hususlardan anla§Illyor ki ; Kur'an'm 

kunmu§ olmas1 vasf1, onu kendiliginden sbyliiyor diyenlere reddiye 
l<;indir. Kitabda bulunmas1 ise, onu cinlerin okudugunu soyleyenlere 
reddiyedir. Ciinkii bi:iylece onun okunmu§ ve bir ba§ka §eyden almml§ 
oldugu kabul edilmektedir. Korunmu§ kavli ise onun bir kitabda okun-. 
m u§ oldugunu, anc~k bunun eskilerin efsaneleri oldugunu soyleyenlere 
reddiye i<;indir. · . 

Yedinci Mes'ele : ((Ona dokunamazn ifadesindeki zamir sahih ri
\'ayete gore kitaba gitmektedir. Ancak bu zamirin u§tiphesiz o, ~erefli 

bir Kur'an'd1rn kavlindeki H0 n zamirinin aid oldugu yere aid olmas1 da 
miimkiindiir. Bu takdirde manas1 §byle olur : · Kur'an'1 ancak armm1§ 
olanlar elleyebilirler. Bu takdirde siga ihbar1 olur. Ancak bu ifadenin 
nehiy anlamma olup olmad1g1 konusunda ihtilat vard1r. uBo~anml§ ka
dmlar beklerler.n (Bakara, 228) ayetinde oldugu gibi emir anlammda 
ihbari oldugu soylenmi]tir. Kitabdan maksad Levh-i Mahfuz'dur, diyen
ler, - ki bizim a<;1klamalanm1za gore bu en dogru olamd1r- lafzen ih
bari oldugu gibi bunun da ma'nen ihbari oldugunu soylemi§lerdir. Biz 
dokunamazn ifadesindeki zamirin kitaba raci' oldugunu soyleyecek 

CJl ursak, bu lafzen ihbar oldugu gibi, ma'nen de ihbard1r, derler. Zami
ri n Mushaf'a raci' oldugunu soyleyenler ise bu konuda ihtilat etmi§ler
dir. Bu zay1f bir vecihtir ki ibn Atiyye onu nakleder. Buna gore nehiy, 
lafzen ve ma'nen variddir. Hanm zammesi de bunu gerektirmektedir ve 
bu zamme i'rab i<;in degildir. Ancak bu bir vecih olarak kabul edilmez. 

Sekizinci Mes'ele : Kitabdan maksadm Levh-i Mahfuz oldugu sa
h ili olursa, uona dokunamaz,, kavlindeki zamirin de kitaba gitmesi sa
hih olur. Bu takdirde ~afii merhumun; abdestsiz. ki§inin Kur'an'a do
kunmasl caiz degildir, sozii nas1l sahih olacakt1r? Biz deriz ki : Zahir 
olan odur ki ; ~afii merhum gorii§tinii, ayetin sarih ifadesinden degil, 
Stinnet'ten alml§ olmalld1r. Ciinkii Hz. Peygamber, Amr ibn Hazm'a 

T efsir ; C : XIV; F : 4!!4 
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yazd1g1 mektubta; Kur'an'a abdestsiz alanlar dakunmasm, buyurmw,?
tur. Ya da ~am bu gtirti§tinti ayetten istinbad yaluyla <;lkarmi§tlr. Ve 
demi§tir ki : Temiz alarak el surmek ta'zime delalet eden bir haldir. Te
miz almadan el surmek ise bir anlamda saygisizllktu·. Qtinku z1dlann 
z1dlarla kar§Ilanmasi gerekir. Temiz alarak el surmenin kar§Ismda te- · 
miz almadan el surme yer allr. El surmeyi terketmek ise her iki duru
tnun di§ma <;1kmad1r. Kuc;umsemeye kar~1llk yuceltme de btiyledir. Bu
rada ne yuceltme, ne kuc;ultme almayan bir §ey de mevcudtur. Biz de
riz ki : Kur'an'a el surmeyen ki§i; ne anu yuceltmi§, ne de kuc;tiltmti§ 
alur. El surmemek ile, iki z1ddm di§ma <;1km1§ alur. Binaenaleyh abdest
li alarak el surmekte ta'zim, abdestsiz alarak el surmekte kuc;umseme 
vard1r. Bu nedenle de caiz degildir. Bu gtirti§ ~am merhcima ve anun 
derecesine ula§ffil§ alan ki§ilere uygun alan c;ak derin ve ince bir mana
dlr. Aynca burada bir flkhi incelik de bulunmaktad1r ki bu ayetin tefsi
rini dti§tindugu s1rada bu zay1f kula (Fahreddin Razi) zahir almu§tur. 
Bu sebeple buraya anu da kaydetmek istemi§tir. <;unku bu, Alhih'm bir 
lutfunun ni~anesidir. ~tiyle ki : ~afii merhum abdestsiz ve ciinub ki§i
lerin Kur'an'a el surmesini men'etmi§tir ve anlan temiz almayan ki§iler 
alarak bildirmi§tir. Sanra cunub ki§iyi Kur'an'1 akumaktan men'etmi§, 
ancak abdestsiz ki§inin Kur'an'1 akumasm1 engellememi§tir. Bu, anun 
Allah Teala'nm kelammdan derinlemesine <;Ikard1g1 bir. gor~ttir. <;un
ku Allah Teala cuntib ki§iyi; <<CUntib almakSIZmn ayetinin,a<; Ik ifadesiy
le mescidden men'etmi§tir. Bu da gtisteriyar k'i, cuniib ~i§i ibadete mu
sait bir liyakatta degildir. Eger ibadete liyakat kesbetmi§ alsayd1, Allah 
Teala anun camiye girmesini engellemezdi. Qtinkii Hak Teala, zikir eh
li alan ki§ilerin camiye girmelerine izin vermi§ ve <<0 evlerde ki, Allah 
anlarm yucel tilmesine ve ic;lerinde kendisinin admm amlmasma izin 
vermi§tir.» (Nur, 36) buyurmu§tur. Camide zikir yapmak ic;in liyakatll 
alan ki§i zarunlu alarak camiye girmesine izin veri~en ki§idir. Eger eli
nub ki§i zikir ehli alabilseydi, mescide girmesi engellenmezdi. Cuniib ki
§inin camiye girmesi ve camide aturmas1 memnu'dur. Abdestsiz ki§iye 
gelince; bu kimsenin camiye girmesi yasaklanmi§ degildir. Qtinku sa
habelerden bir kl&Pll mescide abdestsiz alarak girerlerdi. Hz. Peygam
ber de halkm camide yatmasma, izin vermi§ti. Uyku abde~tsizlik degil
dir. Ancak tizel alarak uyku - muhtelif gtirti§ler bulunmasma rag
men- abdestsizlik hukmiindedir. Camiye girmesi yasaklanmayan kim
senin zikir ehli almad1g1 ac;1k<;a sabit almad1gmdan, anun Kur'an aku
masi caiz alur. Eger denilirse ki : Buna gore cunub ki§inin tesbih c;ek
mesi ve istigfar etmesinin de caiz almas1 gerekirdi, c;unku bu zikirdir. 
Biz deriz ki : Kur'an mutlak zikirdir. <;unku Allah Teala ((Dagrusu bu; 
sana ve kavmine bir tigutttir.n (Zuhruf, 44) buyuruyar ,ve yine «Zikir 
dalu Kur'an'a yemin alsun ." (Sad, 1) diyar. «Orada Allah'm ·ad1 aml1rn 
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uyuruyor. Halbuki biz mescide mescid ad1 verildigini biliyoruz. Bir top
ulugun mescidi demek :;:ecde ettigi yer dem~ktir. Bununla kasdedilen 
y ise namazd1r. Namazda yacib ola:n zikir ise; Kur'an'd1r. Orada «Al

ah'm ad1 amllrn kavlinden anla§Ilan da Kur'an'd1r. Aklen Kur'an'dan 
ka ve Kur'an'm di§mdaki §ey ile Kur'an'm manas1 kasdedilerek Al

ah 'm ad1 amlabilir, ancak bu anlamda anma, soz olur, zikir olmaz. Ben 
llah'tan magfiret dihrim, diyen ki§i kendisinin bir durumunu haber 

·ermektedir. Yiice ve ulu Allah'tan ba§ka kuvvet ve kudret sahibi yok
u r, diyen ki§i d~ vaki' olan bir durumu haber vermektedir ama <<De ki: 
llah bir tektir.n (ihlas, 1) diyen ki§i bunun aksinedir. 0, bunun1a ko

nu§an ki§i degil bir ifadeyi t~krarlay1p soyleyen ki§idir. Soziiyle ba§ka
:anna bir §eyi emrediyor degildir. Kur'an, ancak zikir kasd1yla cian zi
·irdir. Yoksa soz kasd1yla olan degildir. Bu mutlak bir anlam ta§lr. .Bu
nun di§mdaki .<oozier zikir olabilir de, olmayabilir de . Eger denilirse ki : 
uSelametle ve gt.iven ic;inde girin oraya.n (Hicr, 46) denildiginde bir gi
r§~ izin verildiginin kasdedildigi soylendiginde, bunun Kur'an ve zikir 
( !mamas1 gerekir. Biz deriz ki : Bu Kur'an'm bir ifadesidir. Kim bunu 
.aber vermek kasd1yla zikrederse ve bununla giri§ izni veya emrini kas
ederse; o, Kur'an okuyor olmaktan uzakt1r. Ancak ifadenin, Kur'an'-

dan bir ifade olmas1 durumu ortadan kalkmaz. Bu sebeple biz, onu soy
even ki§inin namazmm batll oldugunu soyleriz. Eger Kur'an'dan ayet 
Jkuyor olsayd1, namaz1 batll olmazd1. Bu cevabta bu kita.b1 okuyan ki§i
erin dikkat etmesi gereken bir incelik vard1r. Bu sebeple ben, «Sela-

metle ve giiven ic;inde girin oraya.>> diyenin izin maksad1yla soylemesi 
alinde bu ifadenin Kur'an'dan bir ayet olmayacagm1 soylerken, bu 

soziiyle kas1ds1z olarak, «Selametle ve giiven ic;inde girin oraya.n diyen 
tei§inin Kur'an okuyucusu olmad1g1 ifadesi arasmda aymm yaptlm. 
:\1:a'kul olarak bunun cevab1 §oyledir : ibadet, arzulann tersinedir. ~eh
vet ve arzular ya kanndan veya c;ogunlukla cinsel organlardan gelir. 
Hie; bir kimse bunlardan uzak olamaz. Hatta ki§i diger yiyecek, ic;ecek 
ve eglenilecek §eyleri arzu etmese bile . Ancak karm ile ilgili arzular ba
zan arzu olmaktan c;1kar ve ihtiyac; halini allr. Ac;llk ve korku amnda 
oldugu gibi. Nitekim Allah Teala cennet ehli hakkmda «KU§ eti, ic;leri
nin c;ektiginden.>> (Vakm, 21) diyerek bu ifadeyi kullanmi§tlr. Yani ne 
ihtiyac;, ne de zaruret ic;in olmay1p yalmzca istek ic;in olabilir ki biz bu 
hususu bu surede ac;Iklaml§tlk. Cinsel istege gelince; bu §ehvet olmak-
a n 91kmaz. Q1kacak olursa, zaruret degil, ihtiyac; olur. Cinsel istegin 

sadece bir istek ve arzu oldugu soylenemez. Bununla beraber ibadet de 
·§in ic;erisine kan§Ir. Binaenaleyh cinsel istek; ibadeti bedeni bir ibadet 
olmaktan c;1karmaz. Aksine onun i§lenmesi halinde §eriatl koyan zat; 

accm, namazm ve orucun butlanma hiikmetmi§tir. Karnm istekle
rni kar§Ilamak miic~rred olarak istek ve §ehvet olmad1g1 ic;in namaz 
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ve oru~ onunla bozulur, ama haec bozulmaz. Bazan namaz da bozul
maz. Bu sabit olduguna gore; biz deriz ki: Bir §eyin ~1kmas1 karnm ar
zulannm giderilmi§ olduguna delildir. Meninin ~1kmas1 da cimel arzu
nun kar§IlaniDI§ olduguna delildir. Binaenaleyh bunlar i~in nefsin arm
dmlmasi gerekir. Ancak di§la i<; kar§Illkll olarak yer allr. Allah Teala 
abdest ve inzal vukuu halinde di§m temizlenmesini emretmi§, ki di§ ic;e 
uygun olsun. insamn basireti olunca cunub iken gustil yaptlgmda i~ini 
temizlemeye de bakar, namaz ve zikir arzusuyla kendisinde bir hafiflik 
hisseder. Burada bu inceligi tamamlayacak bir §ey daha var : Bir ki§i 
diyebilir ki : Senin sozun dogru olsayd1, abd~st bozunca abdest almak 
vacib oldugu gibi yemek yeyince de abdest almak vacib olurdu. <;unku 
yemek de bir istegin kar§Ilanmasldlr. Nas1l inzal vaki' olunca g·mtil ge
rekiyorsa - ki bu, bir istegin yerine getirilmi§ oldugunun delilidir- ve 
yine nas1l bir §ey girince bir ihtiyac; kar§Ilandigi ic;in gusul vacib olu
yorsa. abdest bozma da aym §ekildedir. Biz deriz ki: Burada bir s1r sak
lidir. Yukanda ac;Ikladigm11z gibi, yemek bazen ihtiyac; ve zaruret ic;in 
olur. Ve biz yemenin arzu ic;in oldugunu ancak bir i§aret olursa anlaya
biliriz. <;unku yenince bunun ihtiyac; ic;in oldugu bilinir, ancak istek ic;in 
oldugu bilinmez. Cinsel temas ise ihtiyac; ve zaruret i~in olmaz. Her za
man istek ve §ehvet ic;in olur. Bu sebeple §eriat1 koyan-- iki delile daya
narak- bundan temizlenmeyi gerekli gormti§tllr. Bunlardan birincisi; 
Rasulullah (s.a.)m §U soztidur : uSu, yalmz sudan dolay1d1r." Bu se
beple inzal, abdest bozma gibidir. Nas1l dl§an <;Ikmak abdestin vacib 
olmas1 ic;in as1l ise, guslun vacib olmas1 ic;in de bir <;Ikl§ olan inzalin bu
lunmasi gerekir ve ancak o zaman ihtiyac; ve arzunun giderilmi§ oldugu 
ortaya <;Ikar. <;unku insan inzalden sonra ar;Ikc;a cinsel istek duymaz. 
ikincisi; Rasulullah (s.a .)tan rivayet edilen §U hadistir: Yemekten son
ra abdest alana ate§ dokunmaz. Bu da istegin kar§Ilanmasmm delilidir. 
T1pk1 di§an <;Ikmanm delil oldugu gibi. $oyle ki zorda kalan ki§i ye
megin ate§te pi§mesine fazlaca dayanamaz ve nas1l olursa yer. Pl§tik
ten sonra yemek, istegin i§aretidir, zarureti kar§Ilamanm degil. Biz tek
rar sualin cevabma dontiyor ve diyoruz ki : Bu husus a<;Ikl!k kazandl
gma gore, $iHii merhum; cinsel arzuyu kar§Ilamanm s1rf §ehvet oldu
gunu, ibadetle cunublugun birle§emeyecegini kabul ederek cunub ki§i
nin Kur'an okumamas1 gerektigini bildirmi§tir. Abdestsiz ki§inin ise 
Kur'an okumas1 caizdir, c;tinkti abdest bozmak Slrf §ehvetten kaynak
lanmaz. 

Dokuzuncu Mes'ele : «Annmi§ olanlardan ba§kasi" kavli ile Allah'
m ba§lang1r;ta kendilerini anndiriDI§ oldugu ve hayatlan boyunca bu 
§ekilde devam ettirdigi melekler kasdedilmi§tir. Eger bununla abdestsiz
lik kasdedilmi§ olsayd1, Allah Teala Tmm ve hanm te§didiyle 
( .JJ -~·U , .JJ ~I ) §eklinde zikretmesi gerekirdi. Hal buki me§h ur 
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ve sahih olan k1raette ( k ) kokiinden gelen ve .J4-b :11 
masdanndan gelmeyen ( .)_,~1 ) kelimesi kullamlml§tir. Bu da bir 

k1ma bizim yukanda zikrettigimiz gorii§ii te'yid eder. Bu baz1lanmn 
Kur'an'1 Hz. Peygambere gokten cinler indiriyor, demelerinden dolayl
dlr. Nitekim Araplar, kahinler hakkmda soylediklerini Hz. Peyganiber 
hakkmda da soyliiyor ve §6yle diyorlardi : Onu peygambere bir kahin 
sbyliiyor. Bunun i<;in Allah Teala ona cinler dokunamaz, ancak pislik
ten annm1§ olan (melekler) dokunur, buyuruyor. Binaenaleyh o, 
cinlerin bozuk §a§Irtmacalanna alet olmaz. Meleklerden ba§kala
n da bu bakimdan anndmlml§ degildirler. Bu da Kur'an'm uydurma 
bir soz oldugunu, peygamberin onu uyduran bir §air veya cin <;arpml§ 
bir deli veya kahin oldugunu soyleyenlere reddiyedir. Bu onlann sozii
diir, Allah Teala'mn aziz kitabmm tavsifinde kulland1g1 nitelikler de 
tamamen onlara reddiye sadedindedir. (Fahreddin Razi, Mefatih el -
Gayb, XXIX, 191-196) . 

-· - ----oOo----

83 - Hele can bogaza gelince, 
84 - 0 vakit gorursunuz siz. 
85 - Biz ona sizden daha yak1n1z, ama gormezsiniz. 
86 - Mademki ceza gormeyecekmi~siniz, 
87 - Onu geri <;evirsenize. $ayet sozunuzde samimi 

iseniz. 

Can Bogaza Gelince 

Allah Teala buyuruyor ki : «Hele can bogaza gelincen Ruh, oliim 
amnda bogaza gelince. Nitekim k1yamet suresinde de §i:iyle buyurulur : 
«Dikkat edin; can bogaza gelip kopriiciik kemiklerine dayand1g1 zaman: 
<;are bulan yok mudur? denir. Artlk aynhk vaktinin geldigini samr. Ba
caklar birbirine dola§lr. 0 giin sevk Rabbmm huzurunad1r .>> (K1yamet, 
26-30) Bunun i<;in burada da «0 vakit goriirsiiniiz siz.» buyuruyor. Oliim 
geldigi ve oliim sarho§lugunun belirdigi vakit, siz goriirsiiniiz. HBiz ona 
sizden daha yakm1z.» Yani meleklerimizle. HAma goremezsiniz.n Fakat 
slz onlart goremezsiniz. Nitekim En'am suresinde de §i:iyle buyurmakta-
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d1r: <<0; kullan uzerinde yegfme hakimdir. Ve size, koruyucular yollar. 
Nihayet herhangi birinize blum gelince, el<;:ilerimiz bir eksiklik yapmak
Sizm onun camm allrlar. Sonra onlar, ger<;:ek mevlalanna dbndurulUr
ler. Dikkat edin, hukum O'nundur. Ve 0, hesab gbrenlerin en sur'atli
sidir.)) (En'am, 61-62) . 

((Mademki ceza gbrmeyecekmi§siniz, onu geri <;:evirsenize. :;>ayet 
sbzunuzde samimi iseniz.)) Cam bogazma gelmi§ olan bu ki§inin camm 
yerine dbndursenize. Eger samimi is~niz onu bedenindeki karargahma 
geri <;:eviriniz. ibn Abbas ( l.-~..L. ) kelimesine; eger hesaba <;:ekilen
lerden iseniz, anlamm1 vermi~tir. Mucahid, ikrime, Hasan, Katade, Dah
hak, Suddi ve Ebu Harze'den de benzer bir rivayet nakledilmi§tir. Said 
ibn Cubeyr ve Hasan el~Basri ise; ~ger siz k1yamet gunu diriltilip ceza
landmlacagmizl dogrulam1yorsamz, bu cam geri yerine dbndurun, diye 
mana vermi§lerdir. Mucahid ise ( ~...Lo .d ) kelimesine; yakin ge
tirmiyorsamz, anlamm1 vermi§tir. Meymt"m Ibn Mihran da; azablandi
nlmayan ve kahra ugramayanlar, diye mana vermi§tir. . 
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88 - Eger o ki~i gozdelerden ise; 
89 -~ Rahathk, guzel nz1k ve Nairn cenneti. 
90 - $ayet sagc1lardan ise; 
91 ':_ Selam sana sagc1lardan. 
92 - Eger sap1k yalanlayicilardan ise; 
93 - i~te ona da kaynar sudan bir ziyafet, 
94 - - Ve cehenneme at1h~. 
95 - $liphesiz ki bu; kesin gen;egin kendisidir. 
96 - Oyleyse Rabb1n1 buyUk ad1yla tesbih et. 

Ve Gozdeler 

Bu u<;: hal; insanlarm blum geldigi s1radaki halleridir. Ya gozdeler
den olacaklard1r, ya da gozdelerin a§agismda sagc1lar arasmda yer ala
caklardlr veya hidayetten sapml§, hakk1 yalanlayan ve Allah'm emrin
den cahil olanlar arasmda yer alacaklard1r. Bunun i<;:in Allah Teala : 
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··Eger o ki§i gozdelerden isen buyurmaktad1r. Yani olen ki~i. Gozdeler; 
vacib ve miistehablan yapan, haram ve mekn1hlan terkeden, baz1 mii
bahlan da yapmayan kimselerdir. (<Rahathk, giizel nz1k ve Nairn cen
netleri.>> Onlar ir;in rahathk, giizel nz1k vardu·. Olecekleri s1rada melel<:
ler onlara bunu miijdelerler. Bera ibn Azib'den nakledilen hadiste gec;
tigi gibi; rahmet melekleri onlara : Ey tertemiz bedendeki tertemiz ruh, 
sen onu canh k1lm1§tm. ~imdi rahathk, guzel nz1k ile k1zmayan Rabbl
mn huzuruna ~1k, derler. 

Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'm ( C J} ) kelimesine rahathk, 
( .J~JJ ) kelimesine istirahat anlamm1 venligini sayler. Miicahid de 
aym §ekilde ( c_J)I ) kelimesinin istinlhat anlamma geldigini ?il
dirir. Ebu Herze der ki : Bu kelime diinyada rahat demektir. Said Ibn 
Ciibeyr ve Siiddi ise ( c_J)I ) kelimesinin sevin<; anlamma gel~ligini 
bildirir. Miicahid, «Rahathk, giizel nZikn anlamma gelen (.J~) J c_J}) 
kelimelerinin, cennet ve rehavet oldugunu bildirir. Katade rahat.hgm 
rahmet oldugunu soylerken, ibn Abbas, Miicahid ve Said ibn Cl.ibeyr 
( .J~JJ ) kelimesinin, nz1k anlamuia geldigini bildirir. Biitiin bu 
sozler birbirine yakmd1r ve sahihtir. Ki§i gozdelerden olarak 61iirse, 
onun i~in rahat. istirahat, rahmet, sevin~. siirur ve giizel nzkm hepsi 
ger~ekle§ir. Ve bir de «Nairn cenneti.>> Ebu'l-Aliye der ki : Gozdelerden 
olan bir ki§i cennet c;ir;eklerinden bir dal getirilinceye kadar, ruhu bede
ninden aynlmaz. Ancak onun kokusuyla ruhunu teslim eder. Muham
med ibn Ka'b der ki : insanlardan hit; birisi cennetlik mi yoksa cehen
nemlik mi oldugunu bilmeden olmez. . Biz, ibrahim suresinde blum 
anmda ortaya <_;1kacak durumla ilgili hadisleri a<_;Iklami§tlk. Eger bu ha
disler burada yaz1lm1~ olsayd1 daha giizel olurdu. Bu hadisler arasmda 
Temim ed-Dari'nin Rasulullah (s.a.) tan naklettigi §U hadis de bulun
maktadlr: Allah Teala 6liim melegine der ki : Falancaya var ve ohu 
bana getir. Qiinkii ben, onu s1kmt1 ve sevinc;lerle tecriibe ettim ve seve
cegim §ekilde buldum. Onu bana getir, elbette onu dinlendirecegim. 
Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Oliim melegi beraberinde be§ yiiz me
lekle birlikte ona vanr. Yanlannda kefenler ve cennet kokulan ta§Irlar. 
Beraberlerinde reyhan demetleri vard1r. Her bir reyhanm k6kii aymd1r 
fakat dalmda yirmi c;e§it reyhan bulunur. Her c;e§idin digerine benzer 
bir kokusu vard1r. Onlar beraberlerinde, ir;inde misk bulunan beyaz bir 
ipegi de ta§Irlar. Hadisin tamam1 ibrahim suresinde gec_;mi§ti. Bu ayetle 
ilgili olarak pekr;ok hadis varid olmu§tur. Nitekim imam Ahmed ibn 
Han bel der ki : Bize Yunus ibn Muhammed ... Hz. Ai§e'den nakletti ki : 
o, Rasulullah (s.a.)m bu ayeti ranm 6tiiresi ile ( .J~JJ c_J} ) §ek
linde okudugunu duymu§. Ebu Davud, Tirmizi ve Nesei de Harun ka
nahyla bu hadisi Hz. Ai§e'den naklederler. Tirmizi; bu hadisi yalmzca 
Harun'dan naklen bilmekteyiz, der. Bu k1raet yalmzca Ya'kub'un k1ra-
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etidir. Otekiler buna muhaJefet ederek ramn fethas1 ile ( (_J~ 
§eklinde okumw~lard1r. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Biz~ Hasan ... Abdurrahman ibn 
Nevfel'den nakletti ki; o, Muaz'm k1z1 Diirre'nin, ibn Hani'den §6yle de
digini duymu§: 0 Hz. Peygambere demi§ ki: Biz oldiigiimiiz zaman bir
birimizi ziyaret eder miyiz, birbirimizi goriir miiyiiz? Rasulullah (s.a.) 
buyurmu§ ki : Ruh, agaca konan bir ku§ gibi olur. K1yamet giinii olun
ca her ruh bedenine girer. Bu hadiste biitiin mii'minler ic;in bir miijde 
vard1r. Bu hadisin sahih olduguna imam Ahmed'in, imam Muham
med ibn idris e§-~atii'den, onim imam Malik ibn Enes'ten, onun Ziihri'
den, onun Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik'ten, onun babasmdan, 
onun Rasulullah (s.a.)tan naklettigi §U hadis de delildir : Mii'minin ru
hu ancak cennet agacma konmu§ bir ku§ gibidir. Nihayet Allah onu 
diriltecegi giin, cesedine g~ri dondiiriir. Bu hadisin isnad1 muazzam, 
metni de saglamd1r. Rasulullah (s.a.), sahih bir hadiste §6yle buyurur: 
~ehidlerin ruhlan ye§il bir kU§ §eklindedir. Cennette diledikleri yere 
dogru kanatlamrlar. Sonra Ar§'a as1lm1§ bulunan kandill~re konarlar. 
Bu hadis Al-i imra,n · suresinde gec;mi§ti. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Afran, Ifammam'dan, o da 
Ata ibn Said'den nakletti ki; o §6yle demi§: Ben Abdurrahman ibn Ebu 
teyla'y1 tamd1g1m ilk giin, onun ak sac;h ve ak sakalll bir ihtiyar oldu
gunu, merkebin iizerine binmi§, bir cenazenin pe§inden gittigini gor
mii§tiim. Ve o zaman §byle dedigini duymu§tum : Bana falan oglu falan 
nakletti ki, Rasulullah (s.a.) m §6yle dedigini duymu§ : Kim Allah'a 
ula§maktan ho§lamrsa; Allah da onu kendisine ula§tirmaktan ho§lamr. 
Kim de Allah'a ula§maktan nefred ederse; Allah da onunla bulu§mak
tan nefret eder. Orada bulunanlar; bunun iizerine aglamaya koyuldu
lar. Rasulullah (s.a.) dedi ki : Sizi aglatan §ey nedir? Onlar : Biz alum
den ho§lanmay1z, dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Bahis mevzuu 
olan o degildir. Fakat ki§i oliim db§egine dii§tiigiinde: ((Eger o ki§i 
gozdelerden ise; rahathk, giizel nz1k ve Nairn cenneti.n vard1r. 0 ki§iye 
bu miijde verildiginde. Allah Azze ve Celle'ye ula§mak ister. Allah Azze 
ve Celie de onun kendisine ula§masmdan daha c;ok sevinc; duyar. Ama 
o ki§i ((Eger sap1k yalanlayiCilardan ise; i§te ona da kaynar sudan bir 
ziyatet.H Ona da bu durum haber verilince; Allah'a ula§maktan nefret 
eder, halbuki Allah onunla bulu§maktan daha c;ok nefret etmektedir. 
imam Ahmed ibn Hanbel boyl~ rivayet eder. Hz. Ai§e'nin naklettigi sa
hih hadis de bu anlamda bir §ahiddir. 

<<~ayet sagc1lardan ise; selam sana sagc1lardan.n Eger olmek iizere 
olan ki§i; sagc1lardan ise, melekler ona §6yle miijde verirler : Selam ol
sun sana. Yani senin iiziilmen gerekmez, c;iinkii sen selamettesin, ~iinkii 
sen sagc1lardansm. Katade ve ibn Zeyd ise bunu; sen Allah'm azabm-

V i 

d 
n 

k 
r : 
d 
s 
u 
3 

d 

2 

l 
I 



Vakra, 88-96 J HAD1SLERLE KUR' AN -1 KER1M TEFS1R1 7721 
- ----·-----------L------ ·-----·-- -

dan kurtuldun ve ana Allah'm melekleri selamet diledi, anlamm1 ver
mi§lerdir. Nitekim ikrime de; ana melekler selam verir ve kendisinin 
sagc1lardan aldugunu bildirirler, demi§tir. Bu guzel bir mana alup Al
lah Teala'nm Fussilet suresindeki §U kavline benzemektedir: «Muhak
kak ki; Rabb1m1z Allah't1r, deyip sanra dasdagru bir istikamet tuttu
ranlann U.zerine melekler iner, anlara: Karkmaym, U.zulmeyin, size va'
dolunan cennetle sevinin, derler. Biz dunya hayatmda da, ahirette de 
sizin dastlarm1z1z. Burada canlanmzm ~ektigi §eyler sizedir ve burada 
umdugunuz hen:?ey var. Gafur, Rahim alanm ikram1 alarak.n (Fussilet, 
30 - 32). 

Buhari der ki : «Selam sanan Senin sagc1lardan oldugun kesin
dir ( ... ) 

((Eger sap1k yalanlayicilardan ise; i§te ana da kaynar sudan bir 
ziyafet ve cehenneme atlh§.» Eger olmek U.zere alan ki§i, hakk1 yalan
layan ve hidayetten donmU.§ alan yalanlayicilardan ise; onun ic;in ka
rmlan ve derileri eriten s1cak sudan bir ziyafet vard1r. Ve yine onun her 
yonden ku§atilacagl, cehenneme atllacag1 kararla§tmlml§tlr. 

((~U.phesiz ki bu; kesin gerc;egin kendisidir.» Bu haber kesin gen;e
gin kendisidir, anda asla §Uphe olmad1g1 gibi, hi~ bir kimsenin de kac;1p 
kurtulmasl mumkun degildir. 

«Oyleyse Rabbm1 buyuk ad1yla tesbih et.» imam Ahmed ibn Han
bel der ki :-Bize Ebu Abdurrahman . .. Ukbe ibn Amir'den nakletti ki; bu 
ayet nazil aldugunda Rasulullah (s.a.) anu rukuunuzda soyleyin demi§. 
A'la suresindeki «Rabb1m en yuce ad1yla tesbih et.•• ayeti nazil alunca 
da; bunu secdelerinizde soyleyin, demi§. Ebu Davud ve ibn Mace de bu 
hadisi Abdullah ibn Mubarek kanahyla .. . Ukbe ibn Amir'den nakle
derler. Revh ibn Ubade de .. . Cabir'den nakleder ki; Resulullah (s.a.) 
§oyle buyurmu§ : Kim; yuce Allah'1 hamd ile tesbih ederiz derse; anun 
ic;in cennette bir hurma agac1 dikilir . Bu hadisi Tirmizi de aym §ekilde 
zikretmi§tir. Aynca Tirmizi ve Nesei, bu hadisi Hammad ibn Seleme 
kanahyla ... Cabir'den rivayet ederler. Tirmizi; bu hadis, hasen ve garib
tir, Ebu ZU.beyr'in dl§mda bir ba§kasmdan rivayetini bilmiyaruz, der. 
Buhari de kitabmm sanunda der ki: Bize Ahmed ibn I§kab .. . Ebu Hii
reyre'den nakletti ki, Rasulullah (s .a.) §Oyle buyurmu§ : iki kelime var
dir ki; bunlar, dilde hafif mizanda ag1rd1rlar ve Rahman'a sevimlidirler. 
BunJ:ar..;-Aliah'I hamd ile .tesbih ederiz; Yiice Allah'1 tesbih ederiz, ciim
leleridir. Ebu Davud dl§mda diger hadis imamlan da bu hadisi Muham
med ibn Fudayl kanahyla ... Ebu Hiireyre'den naklederler. ifade aynen 
bunun benzeridir. 

V AKIA SURESiNiN SONU 



HADiD SURESi 

(Medine'de nazil olmu~tur.) 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Yezid ibn Abd Rabbih ... Ir
baz ibn Sariye'den nakletti ki, o Rasulullah (s.a.) m yatmadan evvel 
((Miisebbihat» denilen ve tesbih ile ba§layan sur~leri okudugunu bildir
mi§tir. Rasulullah buyurmu§ ki : Bunda bin ayetten daha degerli bir 
ayet bulunmaktad1r. Ebu Davud, Tirmizi ve Nesei muhtelif yollardan 
Bak1yye kanallyla bu hadisi nakl~derler . Tirmizi bu hadisin hasen ve 
garib oldugunu sayler. Nesei ise ibn Ebu Sehl kanallyla Halid ibn Ma'
dan'dan bu hadisi miirsel olarak zikreder. 0; ne Halid'den sonraki ravi 
olan Abdullah ibn Ebu Bilal'1, ne de Irbaz ibn Sariye'yi nakleder. Ha
diste i§aret edilen ayete gelince, Allah bilir ya bu «0, hem Evvel'dir hem 
Ahir'dir. Hem Zahir'dir, hem Batm'd1r. Ve 0, her §eyi bilendir.•> kavli 
Celil'idir. Allah dilerse ileride bunun ac;1klamas1 gelecektir. Giivenimiz 
O'nad1r. 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - Goklerde ve yerde olanlar_,.Allah'1 tesbih etmekte
dirler. Ve 0 Azizdir, Hakim'dir. 
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2 - Goklerin ve yerin mulkii O'nundur. Diriltir, oldu
rur. Ve 0, her $eye kadirdir. 

3 - 0; hem Evvel'dir, hem Ahir'dir, hem Zahir'dir, hem 
Bat1n'd1r. Ve 0, her $eyi Bilendir. 

Allah Teala goklerde ve yerde bulunan her §eyin, ya:ni canlllann ve 
bitkilerin zat-1 Siibhanisini zikrettigini haber veriyor. Nitekim bir ba§
ka ayette : «Yedi gok, yeryiizii ve ic;inde bulunanlar; O'nu tesbih eder
ler. O'nu hamd ile tesbih etmeyen hie; bir §ey yoktur. Ama siz onlann 
tesbihlerini anlamazsm1z.n (isra, 44) demektedir. 

cc Ve 0 Aziz'dir .n Her §ey kendisine boyun egendir. «Hakim'dir.n 
Mah!Ukatmda, emir ve §eriatmda hiikiim sahibidir. •<Gbklerin ve yerin 
miilkii O'nundur. Diriltir, oldiiriir. Ve 0, her §eye kadirdir.•l Mah!Uka
tma hiikmeden miilk sahibi O'dur. Binaenaleyh oldiiriir ve diriltir. Di
ledigine diledigi kadanm verir. Onun diledigi olur, dilemedigi olmaz. 

«0 ; hem Evvel'dir, hem Ahir'dir, hem Zahir'dir, hem Batm'd1r.ll 
Irbaz ibn Sariy~'nin hadisinde i§aret edilen ve bin ayetten daha efdal 
oldugu soylenen ayet budur. Ebu Davud der ki : Bize Abbas ibn Abdiil
azim ... Ebu Ziimeyl'den nakletti ki; o, §byle demi§ : Abdullah ibn Ab
bas'a ic;inde hissettigin §ey nedir? diye sordum. 0, ne hissediyorsun? de
di. Ben; Allah'a yemin ederim ki onu soyleyemiyorum, dedim. 0: §iiphe
lendigin bir §ey mi var? dedi. Ve giilerek; bundan kurtl}-lan hie; bir kim
se yoktur ki, dedi. Nihayet Allah Teala «Sana indirdiklerimizden §iiphe 
ediyorsan, senden once indirdigimiz kitablan okuyanlara son (Yunus, 
94) ayetini inzal buyurdu da kurtuldum. ic;inde bir §ey hissedersen; «0; 
hem Evvel'dir, hem Ahir'dir, hem Zahir'dir, hem Batm'd1r. Ve 0, her §e
yi bilendir.n ayetini oku, dedi. 

Miifessirler bu ayette ihtilaf ederek yakla§lk on kiisur g6rii§ zikret
mi§ler¢ir. Buhari der ki : Yahya; her §eyin bilgisi kendisinde zahir olan 
ve her §eyin bilgisi kendisinde batm olandlr· der. ~eyhimiz Haf1z el-Miz-

' . zi dedLkL Burada sozkonusu olan, Yahya Ibn Ziyad el-Ferra'd1r. Onun 
«Maani'l-Kur'ann adm1 verdigi bir kitab1 vard1r. Bu konuda pekc;ok 
hadis varid olmU§tUr. Bunlardan birisi de imam Ahmed ibn Hanbel'in 
naklettigi §U hadistir : Bize Halef ibn Velid . .. Ebu Hiireyre'den naklet
di ki ; Rasulullah (s.a .) yatacak zaman bizim ic;in §U duay1 okurdu : Al
lah'lm, yedi kat gogiin ve yiice Anfm Rabb1. Bizim Rabb1m1z ve her §e
yin Rabb1. Ey Tevrat'1, incil'i ve Kur'an'1 indiren, taneyi ve c;ekirdegi 
yaratan, Senden ba§ka hie; bir ilah yoktur. Senin, boynundan tutup ya
kalayacagm her §eyin §errinden Sana s1gmmm. Evvel Sensin; Senden 
once hie; bir §ey yoktur. Ahir Sensin; Senden sonra hie; bir §ey yoktur. 
Zahir Sensin, Senin iizerinde hie; bir §ey yoktur. Batm Sensin, Senin 
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altmda hi~ bir §ey yoktur. Borcumuzu bize odettir ve bizi, fakirlikten 
kurtar. Muslim, bu hadisi Sahih'inde rivayet ~der ve der ki : Bize Zu
heyl ibn Harb Suheyl'den nakletti ki; bizden birimiz yatacag1 zaman 
Ebu Salih sag yammiz uzerine yatip sonra §Oyle dememizi emrederdi : 
Allah'Im, goklerin Rabbi, yeryuzunun Rabbi, yuc~ Ar§'m Rabbi, bizim 
Rabb1m1z ve her §eyin Rabbi. Tan~yi ve ~ekirdegi yaratan. Tevnlt'I, in
cil'i ve Kur'an'1 indiren. Senin alnmdan yakalayacagm her §erlinin §er
rinden Sana sigmmm. Allah'Im, Evvel Sensin; Senden once hi~ bir §ey 
yoktur. Ahir Sensin; Senden sonra hi~ bir §ey yoktur. Zahir Sensin; 
Senin ustUnde hi~ bir §ey yoktur . Batm Sensin, Senin altmda hi~ bir §ey 
yoktur. Borcumuzu bize octet ve bizi fikirlikten kurtar. Ebu Salih bu ha
disi Ebu Hureyre kanal!yla Hz. Peygamberden naklederdi. Hafiz Ebu 
Ya'la el-Mavs!li de Musned'inde Mu'minlerin annesi Ai§e (r.a.) den buna 
benzer bir hadisi nakleder ve der ki : Bize Ukbe ... Mesruk'tan nakletti. 
ki; Hz. Ai§e (r.a.) §Oyle demi§ : Rasulullah (s.a.) yatagmm yapilmasmi 
emrederdi de yatagi k1bleye yon~lik olarak serilirdi. Yatagma girdiginde 
ne dedigi anla§IlmazdL Gecenin sonuna dogru sesini yukseltir ve §Oyle 
derdi; Allah'Im, yedi kat goklerin Rabbi, yuce Ar§'m Rabbi, her §eyin 
ilah1 ve h~r §eyin Rabbi. Tevrat'I, incil'i ve Kur'an'I indiren. Taneyi ve 
c;ekirdegi yaratan, alnmdan tutacagm her §eyin §errinden Sana sigmi
nm. Allah1m; Sen oyle bir Evvel'sin ki Senden once hie; bir §ey yoktur. -
Sen oyle bir Ahir'sin ki Senden sonra hie; bir §ey yoktur. Sen oyle bir Za
hir'sin ki Senin ustUnde hie; bir §ey yoktur. Sen oyle bir Batm'sm ki Se
nin altmda hi~ bir §ey yoktur.Bizim borcumuzu odettir ve bizi fakirlikten 
kurtar. Bu hadisin ravileri arasmda yer alan S1rri ibn ismail ~a'bi'nin 
amcasi ogludur ve cidden zay1f bir ravidir. Allah en iyisini bilendir. 

Ebu isa et-Tirmizi, bu ayetin tefsirinde der ki : Bize Abd ibn Hu
meyd ve bir ba§kasi - ki her ikisinin de soyledigi aym §~ydir- dediler 
ki: Yunus ibn Muhammed . .. Ebu Hureyre'nin §Oyle dedigini nakletti : 
Rasulullah (s.a.) ashab1 ile beraber oturdugu bir s1rada uzerlerine bir bu
lut geldi. Allah Peygamberi buyurdu ki : Bu nedir biliyor musunuz? On
lar; Allah ve Rasulu en iyi bilendir, dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdu 
ki: Bu buluttur. Bu, Allah'a §Ukretmeyen ve O'na ibadet etmeyen bir 
kavme Allah'm gonderdigi su ta§Iyan devedir. Sonra Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki : UstUnuzdeki nedir biliyor musunuz? Onlar; Allah ve Rasu
lu en iyisini bilendir, dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 0; dunya 
gogudur, korunmu§ bir tavan ve dli§mesi engellenmi§ bir dalgadir. Sonra 
buyurdu ki ; Onunla sizin aramzda olam biliyor musunuz? Orada bulu
nanlar; Allah ve Rasulu en iyi bilendir, dediler. Rasulullah (s.a.) buyur
du ki : Onun ustUnde bir gok vard1r. Be§ yuz y1lhk mesafededir. Hz. Pey
gamber yedi gogu sayd1 ve : her birinin arasmda yerle gok arasi kadar 
uzakhk vard1r, dedi. Sonra. buyurdu ki : Bunun ustUnde ne vard1r bili-
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yor musunuz? Onlar; Allah ve Rastllu en iyisini bilendir, dediler. 0 bu
yurdu ki : Bunun uzerinde Ar~ vard1r. Onunla gogun aras1 iki gogun ara
Sl kadar uzakllktad1r. Sonra buyurdu ki : Altlmzda ne vard1r biliyor mu
sunuz? Onlar; Allah ve Rastllu en iyi bilendir, dediler. Rastllullah (s.a.) 
buyurdu ki : Onun altmda yer yuzu va_rd1r. Sonra dedi ki : Onun da al
tmda ne vard1r? biliyor musunuz? Onlar; Allah ve Rasulu en iyisini bi
lendir, dediler. Buyurdu ki : Onun da altmda bir ba'§ka yer vard1r ki 
aralan be§ yuz y1lhk yoldur. Nihayet yedi kat yeri sayd1 ve her iki yerin 
arasmdaki mesafenin be§ yuz y1l oldugunu soyledi. Sonra buyurdu ki : 
Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki ; eger siz bir ipi 
yerin altma sark1tacak olsaydm1z o Allah'm uzerine dti§erdi. Sonra (( 0 ; 
hem Evvel'dir, hem Ahir'dir, hem Zahir'dir, hem Batm'd1r. Ve 0, her §eyi 
bilendir.» ayetini okudu. Sonra Tirmizi, bu hadisin bu yonden garib ol
dugunu bildirir. Eyyub ve Yunus ibn Ubeyd'le Ali ibn Zeyd'den nakle
dilir ki; onlar bu raviler arasmda yer alan Hasan'm Ebu Hureyre'den ha
dis i§itmemi§·Oldugunu soylemi§lerdir. Baz1 ilim ehli bu hadisi yorumla
YIP §6yle demi§lerdir : ip; Allah'm ilmi, kudreti ve saltanat1 uzerine iner
di. Allah'm ilmi, kudreti ve saltanat1 ise ; her yerde vardrr ve 0, kitabm
da vasfettigi gibi Ar§'m ustundedir. Onun si:izu burada son buldu. 

imam Ahmed ibn Hanbel bu hadisi Sureyc kanahyla ... Ebu Hti.rey
re'den nakleder ve onun ifadesinde; iki yer arasmdaki uzakhk yedi yuz 
senedir, eger sizden biriniz yedi kat yerin altma bir ip uzatabilseydi, o 
Allah'm iizerine inerdi, bi:iliimii yerahr ve ardmdan da «0; hem Evvel'dir, 
hem Ahir'dir, hem Zahir'dir, hem Batm'd1r . . . » ayetini okumu§tur ifadesi 
yer almaktad1r. ibn' Ebu Hatim ve Bezzar, Ebu Ca'fer er-Razi kanahyla ... 
Ebu Hureyre'den bu hadisi nakl~derler. Ancak ibn Ebu Hatim hadisin 
sonundaki; siz yedi kat yerin altma bir ip uzatabilseydiniz ifadesine yer 
vermez. Hadisi §i:iylece baglar : Nihayet yedi kat yeri sayd1 ve ; her iki ye
rin arasmdaki uzakhk be§ yuz y1ld1r, d~di. Sonra da «0 ; hem Evvel'dir, 
hem Ahir'dir, hem Zahir'dir, hem Batm'd1r . .. » ayetini okudu. Bezzar bu 
hadisin Hz. Peygamber'den yalmzca Ebu Hureyre kanallyla rivayet edil
digini sayler. ibn Cerir Taberi de ... Katade'den nakleder ki; Rasulullah 
ve ashab1 otururken aniden iizerlerine bir bulut gelivermi§. Rasulullah 
(s.a.); bu nedir biliyor musunu~e demi§ ... ibn Cerir Taberi sonra hadisin 
devamm1 aym Tirmizi'nin ifadesinde oldugu gibi nakleder. Ancak bu ha
dis bu §ekliyle miirseldir. Belki de ezberlenmi§ alan hadis budur. Allah 
en iyisini bilendir. Ebu Zerr el-G1fari'den de bu hadis rivayet edilmi§tir. 
Ebu Bekr el-Bezzar Musned'inde ve Beyhaki de isimler ve s1fatlar babm
da bu hadisi rivayet ederler. Ancak bu isnadm iizerinde durulmas1 gere
kir. Aynca metinde gariblik ve munkerlik vard1r. Allah Siibhanehu ve 
Teala en iyisini bilendir. 

ibn Cerir Taberi, Talak suresinin 12'nci-ayetinin tefsirinde der ki : 
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B1ze ibn Abd'iil-A'la . .. Katade'den nakletti ki; a, §oyie demi§ : Dort me
lek gokle yer arasmda kar§lla§tllar ve birbirlerine nereden geldin? dedi
ler. Birisi §oyle dedi : Rabb1m Azze ve Celie beni yedinci gokten gonderdi 
ve O'nu arada b1rakt1m. Digeri ise §oyle dedi : Rabb1m Azze ve Celle be
ni yedinci kat yerden gonderdi ve O'nu arada b1rakt1m. U<;iinciisti dedi 
ki : Rabb1m beni Dagudan gonderdi ve ben O'nu arada b1rakt1m. Sonun
cusu da dedi ki: Rabb1m beni Bat1dan gonderdi ve ben O'nu arada bl
raktlm. Bu hadis gerc;ekten garibtir. Birinci had!ste zikredildigi gibi Ka
tade'de durup kalan mevklif bir hadis alabilir. Allah en iyisini bilendir. 

iZAHI --- -

Bu ayette baz1 mes 'eleler vard1r : 
Birinci Mes'ele : Rivf!.yet edilir ki, Rasulullah (s.a .) bu ayetin tef

::'iriqde §Oyle buyurmu§tur : «0, oncesinde hie; bir §ey b•.llunmayf!n Ev
vEl, sanunda hie; bir §ey bulunmayan Ahir'dir.» iyi bil ki; bu makam de
rin ve girift bir makamd1r. Bu kanudaki ara§tlrma birc;ak vecihlidir. Bi
rincisi ; bir §eyin bir §eye onceligi birkac; §ekilde dti§tintilebilir : 

a) Etki bak1mmdan oncelik. Biz parmagm harek2t.inln ytiztigtin 
hareketinden once aldugunu dti§tintirtiz. Buradaki oncdikt.e kasdedi
len husus, once alamn sanra alanda etkin alu§udur. 

b) Etkinlik bak1mmdan degil, ihtiyac; baklmmdan alan oncelik. Biz 
ikinin bire muhtac; aldugunu dti§tintirtiz. Ancak biliriz ki bir, ikinin ne
deni degildir. 

c) ~eref bak1mmdan oncelik. Ebubekir'in bmer'e onceligi gibi. 
d) Rtitbe bak1mmdan oncelik. Bu oncelik d"! ya duyularla kavra

nan bir prensibten dalay1 alur ki, imamm cemaata onceligi gibi. Veya 
zihn! bir onctilden ottirti alur, onctilti ytice cinslerden k1ld1gimiz zaman, 
ttir ne kadar a§agidaysa sanrallk da o derece a§ag1da olur. Mes'eleyi 
tersine c;evirecek alursak durum da tersine doner. 

e) Zaman baklllllndan oncelik. bnceki zamanda var alan §ey san
raki zamanda var alandan oncedir. Ak1l sahipleri katmda oncelik ve ilk
ligin taks!minde bilinenler bunlardan ibarettir. Bana gore ise burada 
altmc1 bir boltim daha vard1r. ~oyle ki : Zamanm baz1 boltimleri diger 
bbltimlerinden oncedir. Bu oncelik zaman bak1mmdan bir oncelik degil
dir . Aksi takdirde zamanm bir ba§ka zamanla ku§a tlliDl§ almas1 gere
kirdi. Sanra da'bu ku§atan tizerindeki soz ku§atllan tizerindeki soz gibi 
alurdu ve her zamanm bir ba§ka zamanla ku§atllrnl§ olmasm1 gerekti
rirdi ki sansuza kadar bu boyle uzay1p gidemez.di. En sanunda hepsinin 
bir anda haz1r bulunacak §ekilde almas1 gerekirdi. Mevcud olan §U an, 
bir tek degildir. Aksine §U anda haz1r alamn sansuza kadar gitmeksi
zin, bir ba§ka an ic;erisinde haz1r bulunmas1 gerekir. Bu ise dti§tintilebi-
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lecek bir §ey degildir. Diger taraftan §U anda mevcud olan anlarm top
larru, ge~mi§ anlardakinin toplammdan sonrad1r. Zamanlarm toplam1 
i~in onu ku§atan bir ba§ka zaman vard1r. Ancak bunu devam ettirmek 
muhaldir. <;unkli zaman, zamanlar toplam1 i~erisinde yer almaktad1r. 
Oyleyse o zamanm da bu toplamm i<;erisinde yer allrken digerinin dl§In
da kalmas1 muhaldir. Bu burhandan ortaya ~1k1yor ki; zamamn diger 
bolumlerine gore onceligi zaman bakumndan degildir. Bunun sebep ve 
ihtiya~ baklmmdan da olmadigi ac;Iktlr. Aksi takdirde ikisinin birlikte 
bulunmas1 gerekir. Qunku illet ile ma'lul birlikte bulunur. Bir ile iki bir
likte bulunur. ~eref ve yer bak1mmdan da degildir. Oyleyse zamanm 
baz1 bolumlerinin diger bolumlerinden onceliginin yukanda sayilan
lann dl§mda altmc1 bir taksim oldugu ortaya ~1k1yor. Sen bunu bilir
sen biz deriz ki : Kur'an-1 Kerim, Allah Teala'nm kendisinden ba§ka 
herkesten Evvel oldugunu gostermektedir. Burhan da aym anlama de
lalet eder. <;unku biz Vacib'in di§mda kalan her §eyin mumkun oldugu
nu soyleriz. Her mumkun ise sonradan meydana getirilmi§tir. Oyleyse 
Vacib'in dl§mda kalan her §ey sonradan meydana gelmi§tir. Binaena
leyh Vacib kendi dl§mda kalan her §~Y ic;in Evvel'dir. Biz, Vacib'in dl
§mda kalan her §ey mumkundur, dedik. <;unku eger kendiliginden va
cib olan iki §ey bulunmu§ olsayd1, vacib olu§ta ortak olmalan gerekirdi 
ve birbirlerinden ancak bir belirti ile aynlmalan icabederdi. Ortak olan 
taraflan farkll olan taraflarmm dl§mda olurdu. Binaenal~yh o zaman 
her biri bile§ik olurdu. Soma iki bolumden her biri vacib olursa iki bo
llimun vacib olmada ortak olan bzelliklerinin farkll olmas1 gerekirdi. 0 
zaman da her iki bolumun aym §ekilde murekkeb olmas1 icabederdi ki 
bu, teselslilu gerektirirdi. Eger vacib olmazlar v~ya birisi vacib olmaz
sa kendisine dayamlan butiinun vacib olmamas1 daha uygun olurdu. 
Oyley.se vacib olmayanm hepsinin mumkun oldugu sabit oluyor. Her 
mumkun ise sonradan meydana gelmi§tir. <;unku her mumkun bir mu
essire muhtac;tlr ve bu ihtiya~; ya varhk amnda veya yokluk amnda 
olacaktlr. Varhk anmda olursa; devam etme halinde bu imkans1zd1r. 
<;unku o mevcudun icadm1 ve yeniden meydana getirilmesin: gerekti
rir ki bu. muhaldir. Oyleyse bu ihtiyac; ya meydana geli§ amnda, ya da 
yok olu§ anmda bulunacaktlr. Her iki takdirde de her mumklintin son
radan meyuana gelmi§ olmas1 icabeder. Oyleyse o vacibin dl§mda kahm 
nepsinin sonradan meydana gelmi§ oldugu ve o vacibe muhtac; oldugu 
sabit oluyor. Binaenaleyh o vacibin kendinden ba§ka, her §eyden once 
olmas1 gerekir. Aynca ak1l bu onceligin keyfiyetini de ara§tlnr. Biz de
riz ki : Bu onceligin etki yoluyla olmas1 caiz degildir. Zira etkileyen et
kileyici olmas1 hasebiyle etkiye eklenmi§tir. Eklenen §eyler ise beraber
dirler ve beraber olan §eyler de once olamazlar. Mucerred ihtiyac; ic;in 
de olmas1 caiz degildir. <;unku muhtac; olan v~ kendisine ihtiyac; duyu-
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larun birlikte bulunmas1 imkans1z say1lamaz. Halbuki biz, bu birlikte 
olu§un imkans1z oldugunu yukanda a<;1klad1~. Bu oncelik s1rf §ereften 
dolayt da olamaz. Z1ra buradaki oncelikte istenen §ey, Allah Teala'nm 
miimkinlerden daha §erefli olmas1 degildir. imkan bak1mmdan da on
celik batlld1r. Boyle bir onceligin varhg1 farzedilecek olursa, sonradan 
meydana getirenin sonradan meydana gelene pnceligi bir ba§ka fuzuU 
durum olur. Kald1 ki yer bak1mmdan . da biri digerinin iizerinde ve ote
sinde yer ahr. Zaman bak1mmdan da oncelik bat1ld1r. Z1ra zaman da 
aym §ekilde miimkiin ve sonradan meydana gelmedir. Birinci olarak ba
tildu. <;iinkii biz, Vacib el-Viicud'un birden fazla olamayacagm1 a<;Ikla
Im§tlk. ikinci olarak da batlld1r, <;iinkii imkan ve hiidus emaresi di§lll
da kalanlardan daha a<;1kt1r. Z1ra onun biitiin ciiz'leri birbiri urd1 s1ra 
gelir. Yokken var olan, var olduktan sonra yok olan her §ey §tiphesiz 
ki sonradan meydana gelmesi miimktin olan §eydir. Zamanm btittin bo
liimleri miimkiin ve sonradan meydana gelme olduguna ve hepsi de 
ooliimleri ile beraber ayakta durduguna gore mtimktin ve sonradan 
meydana gelme bir §eye muhta<; olan bir §eyin mtimktin ve sonradan 
meydana gelme olmas1 daha uygundur. Oyleyse zaman, biittinti ve bo
liimleri bak1mmdan miimkiin ve meydana gelmedir. Binaenaleyh bunu 
var edenin onceligi zaman bak1mmdan olmaz. <;iinkii btittin zamanlar
dan once olan, zaman i<;erisinde olmaz. Aksi takd1rde o zamamn da
zaman olmas1 hasebiyle- o zamanlar toplammm i<;inde bulunmas1 gere
kir. Onun zarf1 olmas1 hasebiyle de onun di§mda bulunmas1 gerekir. 
<;iinkii zarf §iiphesiz i<;ine konan §eyden ba§kas1d1r. Ama bir §eyin, hem 
i<;inde hem di§mda olmas1 da imkans1zd1r. U<;iincii olarak da batlld1r, 
<;iinkii zaman mahiyeti !cab1 ak1c1hg1 ve yenilenmeyi gerektirir. Bu ise 
ba§kasi tarafmdan once bulunmayt icabettirir. Halbuki ezelilik ba§ka
Sl tarafmdan onceden var olmaya kar§Idlr. Bu ikisini birle§tirmek ise 
rnuhaJdir. Oyleyse Sani'in kendinden ba§kalarma onceliginin, zaman 
i<;inde olmad1g1 kesin olarak sabittir. Ak1l bak1mmdan 6ncelik ise bu 
~killerden hi<; birine gore degildir. Binaenaleyh ortada bu be§ §ekilden 
farkh bir ba§ka oncelik tiirii kahyor. Bu onceligin keyfiyeti konusunda 
akll sahiplerinin hi<; bir bilgisi yoktur. <;iinku akla gelebilen her §ey, 
rnutlaka zaman i<;erisinde bir hal ile birlikte bulunmak zorundad1r. Bii
tiin bunlann muhal oldugu ise delillerle ortaya konmu§tur. Oyleyse Al
lah Teala'mn Evvel olmas1, topluca bilinen bir §eydir. Tefsirle ihatah 
olara~ bu onceligin hakikatlm kavramaya gelince, yaratlklarm aklmda 
bu konuda hi<; bir bilgi mevcud ·degildir. Bu konunun giriftliklerinden 
ikincisi ise §Udur : Ezel. yok olmayandan oncedir. Ezel Hak'tan ba§ka 
bir §ey degildir. Oyleyse ezelin yok olmayana onceligi Ezel ile yok olma
yan arasmda bir farkhhgm bulunmasm1 gerektirir. Bu ise yok olmaya
nm bir ba§lang1<; tarafmm bulunmasm1 1cabettirir ki bu farkhhk elde 

T efsir ; C : XIV ; F : 485 
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edilebilsin. Oyle bir tarafm bulundugunu farzetmek ise muhaldir. <;iin
kii varsa)1llan her ba~lang19, fanidir. Yok olmayan, ondan once meyda
na gelmi~ olur. Zira yiiz sene fazlahkla bir taraftan once var oldugu 
samlan ba~lang19; yok olmayan ciimlesinden olur, ezel ciimlesinden de
gil. Bu ise yok olmayamn var olmadan once var olmas1 anlamma gelir 
ki bu, muhaldir, 

Bu konudaki ii9iincii giriftlige gelince; Ezel'in yok olmayandan 
(layezal) aynlmas1, Ezel'in hakikatmm yok olmas1m gerektirir ki Eze
lin hakikatmm son bulmas1 muhaldir. c;unkii oncesi olmayan ~eyin, 
yok olmas1 imkanstzdtr. Yok olmas1 imkanstz olduguna gore, ondan 
sonra yok olmayanm mahiyyetinin de meydana gelmesi imkans1zla~1r. 

Oyleyse Ezelin yok olmayandan aynlmas1 imkanstz olur. Aym §ekilde 
yok olmayamn da Ezel'den aynlmas1 imkans1zla~1r. Bu aynlmamn ger-
9ekle~mesi imkanSlZ Olduguna gore, oncelik ve sonrahgm meydana gel
mesi de imkanstz olur. (Ktdem) Evvel ve ezel konusunun 90k kapah, 
girift bahisleridir. Bunun sebebi; be~er aklmm Ezel'in ve Evvel'in ma
hiyyeti konusundaki celal nurundan ~a~kma donmii§ olmas1dir. c;unkii 
aktl ancak ku~atabildigi ~eyi tamr. Ak1l ancak oniinde bulunan ve ken
disinin vak1f oldugu ~eyi ku~atabilir . Ku~atllan ~ey ise sonda olur . Hal
buki Ezel, bunun d1~mdad1r. Onun Yiice Zatl once olu~u bak1mmdan 
hem_Zahir'dir, hem de Batm'd1r. c;unkii ak1llar sonradan meydana gelen 
~eyleri ondan once var eden, bir varediciye yiiklemeyi gerekli gormek
tedirler. Bu bak1mdan Evvel'in Evvel olu~u, her goriilen ~eyden daha 
a91ktlr. Ama sen bundan sonra onun hakikatm1 ogrenmek istersen; 
bundan aciz olursun. c;unkti senin aklmm ve bilginin ku~attlgt her ~ey, 

·. aklmm sm1rlanyla smtrh ve bilginin 9er9evesiyle 9evrilidir. Binaena
leyh sonludur. Oyleyse oncelik bizim d1~1m1zda bir ~eydir. Bu manada 
degerlendirildiginde Allah Teala'nm Evvel olu~u, her gizliden daha 
gizli, her batmdan daha batmd1r. Allah Teala'mn Evvel olu~uyla ilgili 
bahis ancak bu kadard1r. 

Allah Teala'mn A11ir. olmasma gelince; baztlan bunun muhal oldu
gunu soylemi~lerdir. c;unkii Allah Teala ancak kendinden ba~ka her ~e

yin ahiri olur. Eger kendinden ba~ka hen~eyin yok olmasma 
ragmen, 0, baki kalsayd1, kendinden ba~ka her ~eyin yok olu~u 
ancak O'nun varhgmdan sonra olurdu ve bu sonrahk da zamana 
aid bir husus olurdu. Oyleyse Allah'tan ba~ka her ~eyin yok oldu
gunu farzetmek, ancak bu sonrahgm kendisinde ger9ekle~ecegi bir za
mamn var oldugunu farzetmekle miimkiin olur. ::?u halde Allah'tan ba§
ka. her ~eyin y9k olu§unu farzetmek hali, Allah'tan ba§ka her §eyi yok 
etme hali olmamahd1r. Bu gerileme olur. Binaenaleyh Allah'tan ba§ka 
her ~eyin yok olmasma ragmen O'nun baki olu§unu farzetmek muhal 
olur. Bu §iiphe de aym §ekilde oncelik ve sonrahgm ancak zamanla ger-
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~ekle§ecegi esasma dayarilr. Biz bu onciiltin fasid oldugunu delilleriyle 
belirttigimiz lc;in bu §iiphe de kendiliginden batll olur. Allah'tan ba§ka 
her §eyin yok olup da Allah'm baki kalmasmm mi.imki.in oldugunu ka
bul edenlere gelince; bunlardan bir k1sm1 bunu vacib saym1§lard1r ve 
ooylece Allah Teala'mn her §eyin sonu oldugunun gerc;ekle§mesi kesin
le§ir demi§lerdir. Cehm ibn Safvan'm gori.i§i.i budur. Onun iddiasma go
re; Allah Teala, sevab1 sevab ehline, cezay1 ceza ehline ula§tmr. Sonra 
cenneti ve cermet ehlini yok eder. C.ehennemi ve cehermem ehlini, Ar§'l, 
Ki.irsi'yi, melek'i ve felek'i yok eder. Allah ile beraber hie; bir §ey kalmaz_. 
Tlpk1 ezelde 0 , var olup ta O'nunla beraber hie; bir §ey var olmad1g1 
gibi olur. Ebed Mi.iddet hie; bir §ey olmadan, 0, yok olmaz. Ve layezali 
olarak kahr. Cehm ibn Safvan buna birkac; §ekilde delj.l getirmi§tir: 

a) 0 Ahir'dir sozi.i, Allah her§eyin yok oldugu esnada ahir olur. 
b) Allah Teala ya cennet ve cehennem ehlinin hareketlerinin sayx

smi bilecektir ya da bilmeyecektir. Bilecek olursa bu, onlarm saYilanm 
da bilecek demek olur. Say1s1 belirli olan her §ey ise sonludur. Oyleyse 
cennet ehlinin hareketleri de sonludur. Binaenaleyh onlardan sonra 
ebedi olarak yok olmayacak bir alemin mutlaka meydana gelmesi ge
rekir. Eger bilmiyorsa bu, Allah'm bilgisiz oldugu anlamma gelir ki Al
lah ic;in bilgisiz demek muhaldir. 

c) Gelecekte olacak hadiseler artlp eksilebilir. Artlp eksilebilen 
her §ey ise sonludur. 

Buna cevab §6yle olur : Bu §eylerin si.irekliliginin mi.imki.in olU§U 
ebedi olarak meydandad1r. Bunun delili ise §Udur: Bu mahiyetlerin 
mi.imki.in olu§u ortadan kalksa, kendiliginden mi.imki.in olamn kendili
ginden imkans1z olana doni.i~mesi gerekir. Eger Allah'm etkileme yet
kisine dair kudreti, etkinin imkanslzllgma donii§ecek olursa, mahiyet
ler de donii§iir. Bu ise, muhaldir. Oyleyse bu imkan halinin ebedi olarak 
baki kalmas1 gerekir. ~u halde sonradan meydana gelen bu §eylerin so
nunda s1rf ademe donii§mesinin vacib oldilgu ortaya c;1k1yor. Ayete bag
anmaya gelince; bunun cevabm1 in§aallah bundan sonra verecegiz. 

ikinci §i.ipheye gelince; bunun cevab1 §6yledir: Allah Teala cermet 
ve cehennem ehlinin hareketlerinin belirli bir saylSl olmad1~m1 biimek
tedir. Bu ise bilgisizlik demek degildir. Bilgisizlik onlarm belirli bir sa
YlSl olup ta onu bilmemektir. Onlarm belirli bir say1s1 yoksa ve sen de 
bunlarm belirli bir say1s1 olmad1gm1 biliyorsan bu, bilgisizlik degil, bil
,gi olur. 

Uc;i.inci.i §i.iphelerine gelince; bunun cevabl da §Oyledir : Gelecekte 
'arllk sahasma c;1kan §eyler, sonlu olamazlar. Kaldl ki kelamc1lar ale

min bakasmm mii:rpki.in oldugunu isbat ettikten sonra, cennet ve ce
ennemin de ebediyyen baki olacagm1 isbata koyulmu§lardir. Mi.isli.i

manlarm icma1 ve ayetlerin zahiri ae bunu goster:r,nektedir. Bunun or-
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taya konmas1 ise kapall bir husus degildir. Cennet ve cehennemin ebe
diyyen kalacagm1 kabul eden muslumanlarm cumhuru, Allah Teala'
mn Ahir olmas1 konusunda ihtilaf etmi§lerdir. Bu da birka<; vecihledir: 

a) Allah Teala biitiin alemi ve miimkiin varllklan yok eder ve 
O'nun ahir olmas1 ger<;ekle§ir. Sonra onlan var eder ve ebedi olarak 
baki k1Iar. 

b) Biitiin e§ya i<;in son olmas1 uygun clan varllk O'ndan ba§kasi 
degildir. Biitiin e§yamn sonu olmas1 ancak O'na has bir ozellik oldugu 
dogru olduguna gore, §iiphesiz onun Ahir olarak nitelendirilmesi de 
dogrudur. 

c) Varllk;w Allah Teala'dan ba§lar ve gide gide en son varllga ula
§Ir ki o, kendisinden ba§ka her §eyin miisebbibi olan varllkt1r. 0 var
llk, bir ba§ka §eyin sebebi olamaz. Bu i'tibar ile de Hak TeaJa Evvel 
olur. Sonra nihayete erince, bu var olandan derece derece yiikselerek 
yiikselmenin son noktasma vanr, i§te oras1 Hak Siibhanehu'nun varll
hgidlr. Oyleyse Hak Siibhanehu varhgm kendisinden miimkinata inme-

.sindeEvvel, varllgm kendisinden miimkinata yiikselmesinden sonrad1r. 
(Ahir) 

d) Allah Teala yarat1klan oldiirur ve sonra onlan baki k1lar .Bu 
bak1mdan da 0 Ahir'dir. 

e) 0 varllkta evvel istikbalde Ahirdir. <;tinkti btittin delillerin as1I 
maksadl yarat1c1yi tammad1r. Kendisiyle yaratlcmm tanmmas1 kasde
dilmeyen delillerin hepsi degersiz ve basittir .. 

Allah Teala'mn zahir .. ve batm olmasma gelince; iyi bil ki 0, varllk 
bak1mmdan zahirdir. <;tinkti varllklardan ve mtimktinlerden O'nun var
llgma ,subutuna, hakikatma, her ttirlti degi§melerden uzak olu§una, 
delalet etmeyen hi<; bir §ey goremezsin. 

Allah Teala'mn batm olu§una gelince bu birka<; vecih iledir : 
a) O'nun zahir olu§unun kemali batm olu§unun nedenidir. Zira 

giine§, devamll aydmlat1p dursayd1 ve batmasayd1, biz l§lgm giine§ se
bebiyle meydana geldigini bilemezdik. Hatta e§yanm ~endiliginden ziya 
ve l§lk sa<_;:1c1 oldugunu samrd1k. Ama g'iine§ batmca ve siz, onun batl
§Iyla l§Igm yok oldugunu ve bu alemin aydmllgmm gittigini gorunce, 
bu l§Igm sebebinin gune§ oldugunu anlarsm1z. i§te burada eger Allah'
m bu miimkinler alemine lutfunun son buldugu mtimktin olursa o za
man bu mtimkiinlerin varllgmm Allah'm varhgmdan zahir oldugu or
taya <;Ikar. Ancak bu lutuf devam ettigi ve son bulmadigi i<;in, onun 
devam1 ve kemali §iiphenin meydana gelmesine neden olmaktad1r. Hat
ta baz1lan O'nun varhk nurunun kendisinden zuhur etmedigini, her 
§eyin varhgmm kendisinin zatmdan pkmadigml iddia etmektedirler. 
Oyleyse bu aydmlanmamn O'nun varllgmm kemalinden. lutfunun de
vammdan oldugu a<;Iga <;1kmaktad1r. Zuhurunun §iddetinden dolay1 
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akillardan gizlenen, nurunun kemalinden dolay1 gozlerden saklanan za
tl tenzih ve tesbih ederiz. 

b) Allah Teala'mn mahiyyeti insanlar ic;in kesinlikle akledifeb~';r 
degildir. Bunun delili §6yledir : insan bir §eyin mahiyyetini ancak elem 
ve lezzet gibi varhgm1 kendi ic;inde hissettigi §eyleri idrak edince tasav
vur edebilir. Ya da duyulanyla kavraymca anlar. Renkler, tatlar, ve 
diger duyular gibi. Duyularm smm ic;ine girmeyen §eye gelince, insa
nm onun mahiyyetini tasavvur etmesi kesinlikle imkans1zd1r. Allah Te
ala'nm yiice hiiviyyeti ve hususi zatl ise boyle olmadlgl ic;in be§er akh 
tarafmdan kavramlamaz. Bunun delili §6yledir: 

Mahlukatm Allah Teala hakkmda bildigi ozellik ya varhg1 ya yok-
ugudur. 0 ne cisimdir, ne de cevherdir. izafete gelince; 0, bu ~zellik

lerden hie; birisine sahib degildir. O'nun 6zel hakikatl bu ozel §eylerin 
hepsine kar§Idlr ve 0 akledilebilir degildir. Ak1l bak1mmdan e§yada en 
belirgin olan §ey, O'nun bu mahlukatm yarat1c1s1 olu§udur. Binaena
:eyh 0, mahlukattan oncedir. Bu onceligi bilmede aklm nas1l hayrete 
ve deh§ete dii§tiigiinii gordiik ve bizim daha onceki ac;1klamalanm1zdan 
Allah Siibhanehu'nun Evvel oldugu ortaya c;1kt1. 0, hem Ahir'dir, hem 
Zahir'dir, hem de Batm'd1r. Baham merhumdan i§ittim ki o; bu ayet 
nazi! oldugunda mii§riklerin Beytullah'a dogru gelip secdeye kapandlk
:annm rivayet edildigini duymu§. (Fahreddin Razi ,Mefatih el-Gayb, 
XXIX, 209-213) 

--------~·00--------
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~~-'~~~/ 
4- Gokleri ve yeri alt1 gunde yaratan, sonra da Ar~'a 

hiikmeden O'dur. Yer~ gireni ve ondan <;akan1, gokten ine
ni ve oraya yukseleni bilir. Nerede olursan1z olun, 0 sizin
le beraberdir. Ve Allah, yaptiklanniZI gormektedir. 

5 - Goklerin ve yerin mulku O'nundur. Ve butun i~ler 
cak O'na dondurulur. 
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6- Geceyi giinduze katar, gunduzu de geceye katar. 
Ve 0 goguslerin ozunu bilendir. 

Allah Tellla gokleri, yeryiiziinii ve ikisi ~rasmda bulunanlan altl 
giinde yarattlgm1 bildirdikten sonra yaratlh§m akabinde Ar§'a hiikmet
tigini haber veriyor. Bu ve benzeri ayetlerle ilgili ac;Iklamannzi A'raf 
suresinde (ayet 54) zikretmi§tik. Burada onlan tekrara gerek yoktur. 

«Yere gireni bilir.» Yeryiiziine giren tane ve inen yagmurun saYISI
m bilir. «Ve ondan c;1kam.» Ekin, bitki ve meyveleri. Nitekim En'am su
resinde §Oyle buyurur: <<Gaybm anahtarlan O'nun katmdadtr. Onlan 
O'ndan ba§ka kimse bilmez. Karada ve denizde olam da 0 bilir. Bir 
yaprak du§mez ki; onu bilmesin. Yerin karanhklan ic;indeki tek bir ta
ne, ya§ ve kuru miistesna olmamak iizere her §ey apac;tk bir kitabdadtr.» 
(En'am, 59). 

«Gokten ineni» Yagmur, kar; dolu ve degerli meleklerin indirdikle
ri ahkam ve takdiratl da 0 bilir. Bakara suresinde zikredildigi gibi, gok
_ten dii§en her damla ile beraber onun Allah tarafmdan dii§mesinin ka
rarla§tlnldlgl yere dii§mesini saglayan bir melek de yere iner. 

«Ve oraya yiikseleni» Melekleri ve amelleri. Nitekim sahih hadiste 
varid olur ki Allah katma gece ameli giindiizden once, giindiiz ameli 
de geceden once c;tkanhr. 

«Nerede olursamz olun, 0 sizinle beraberdir. Ve Allah, yaptlklan
mzt gormektedir.» Sizi murakabe etmekte, nerede olursamz olun yap
tlklanmzi gozlemektedir. ister karada, ister denizde, ister gece. ister 
giindiiz, ister evlerde, ister c;ollerde olun hepsi O'nun bilgisinde e§ittir, 
her §ey O'nun gozetimi ve denetimi altmdadtr. Soziiniizii duyar, yerini
zi goriir. Gizlinizi ve ac;tgmtzt bilir. Nitekim Hud suresinde §6yle buyu
rulur: <<Dikkat edin, onlar Peygambere dii§manhklarmi gizlemek ic;in 
iki biikliim olurlar. Elbiselerine biiriindiikleri zaman da dikkat edin. 
Allah, onlarm gizlediklerini ve ac;1ga vurduklanm bilir. <;iinkii 0, go
giislerde olam bilendir.» (Hud, 5), Ra'd suresinde ise §Oyle buyurulur : 
«Aramzda birisi ister sozii gizlesin, ister ac;tga vursun,_ ister biiriinerek 
gizlensin, ister giindiiziin ortaya c;tksm; hie; fark yoktur.» (Ra'd, 10) O'n
dan ba§ka ilah ve O'ndan ayn Rab yoktur. Sahih hadiste sabit olduguna 
gore, Cebrail kepdisine; ihsan nedir? diye sordugunda Rasulullah (s.a.) 
§6yle buyurmu§tur: Allah'1 goriiyormu§sun gibi O'na ibadet etmen
dir. Sen O'nu gormesen de muhakkak 0, seni goriir. Hafiz Ebu Bekr el
ismaili ... Abdurrahman ibn Aiz'den nakleder ki; Hz. Orner (r.a.) §oyle 
demi§: Adamni biri Hz. Peygambere gelip dedi ki: Bana kendisiyle ra
hat ya§a;S7abilecegim bir soz ogret. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Senin 
a§iretinin en iyilerinden bir adamm senden hie; aynlmaytp seni gozet
ledigi zaman ondan utandtgm gibi Allah'tan da utan. Bu hadis garib-
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tir. Ebu Nl.\aym, Abdullah ibn Muaviye hadisinden merfu' olarak nak
leder ki ii~ §eyi yapan imamn tad1m tatml§ olur: Yalmz Allah'a ibadet 
eden ve her yll goniil hO§nudlugu ile malmm zekatlm veren, ya§h, c1hz, 
kii~iik, kotii ve hasta hayvam zekat olarak vermeyen. Mallarmm orta 
klsmmdan zekat veren ve nefsini antan . Adamm birisi dedi ki: Ey 
Allah'm Rasulii, ki§inin nefsini. antmas1 da ne demektir? Rasulullah 
(s.a.) buyurdu ki : Nerede olursa olsun, Allah'm kendisiyle beraber ol
dugunu bilmesidir. Nuaym ibn Hammad merhum da der ki: Bize Os
man ibn Said ... Ubade ibn Samit'ten nakletti ki; Rasulullah (s.a.) 
§6yle buyurmu§: imanm en afdah nerede olursan ol, Allah'm seninle 
beraber oldugunu bilmendir. Bu hadis garibtir. 

imam Ahmed ibn Hanbel §U iki beyti in§ad eder dururdu: 
Zaman i~inde bir giin yalmz ba§ma kahrsam deme; 
Yalmz kald1m ama beni gozetleyen biri var, de. 
Bir an bile Allah'm senden gafil oldugunu sanma, 
Ve zannetme ki bir §ey gizli kahr Allah'a uzakla§lr goziinden. 
<<GOklerin ve yerin miilkii O'nundur. Ve biitiin i§ler ancak O'na don-

diiriiliir.» Diinya ve ahiretin miilkii . O'nundur, maliki O'dur. Nitekim 
0; «f}iiphesiz ahiret de, diinya da Bizimdir.» (Leyl, 13) buyurmaktad1r. 
Boyle oldugu i~in de hamdedilen O'dur. Nitekim §6yle buyurur : «0, oy
le bir Allah'tlr ki; kendinden ba§ka ilah yoktur. Oniinde de, sonunda 
da hamd O'nadir.» (Kasas, 70), «Hamd 0 Allah' a ki, goklerde ve yerde 
bulunanlar kendisine aittir. Ahirette de hamd O'nad1r. 0 Hakim'dir. 
Habir'dir.» (Sebe', 1) Goklerde ve yerde bulunanlarm hepsi O'nun miil~ 
kiidiir. Bunlarm sakinleri de O'nun kullan ve koleleridir. Huzurunda 
boyun egerler. Nitekim Meryem suresinde §oyle buyurur : «Qiinkii/ gok
lerde ve yerlerde olan her §ey, Rahman'a kul olarak gelecektir. Andol
sun ki, ilmi onlan ku§atmi§ ve teker teker saymi§tlr. Hepsi k1yamet 
giinii O'na tek olarak gelecektir_,, Bu sebeple Allah Teala: «Ve biitiin 
i§ler ancak O'na dondiiriiliir.» buyuruyor. Donu§ k1yamet giiniinde 0'
nadir. Yaratlklan arasmda diledigi gibi hiikiim verecek olan O'dur. Az
gmhk yapmayan adil, zerre mikdan zulmetmeyen adalet sahibi O'dur. 
Hatta bir ki§inin bir tek iyi ameli de olsa onu o kimse i~in on misline 
kadar artlnr ve ona : ((Ve kendi katmdan biiyiik bir miikatat verir.» 
(Nisa, 40). «Biz, k1yamet giinii adalet terazilerini kuranz. Hi~ kimse 
hi~ bir §eyle haks1zhga ugratllmaz. Hardal tanesi kadar bile olsa 
yap1lam ortaya koyanz. Hesab gorenler olarak da Biz yeteriz.» (Enbi
ya, 47). 

«Geceyi giindiize katar, giindiizii de geceye katar.» Mahlukatm 
iizerinde tasarruf sahibi olan O'd)Jr. Geceyi giindiize, giindiizii geceye 
~evirir ve hikmeti uyarmca bunlan diledigince takdir eder. Zaman olur 
geceyi uzatlr giindiizii kusar, zaman olur bunun aksini yapar. Ve giinii 
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gelir her ikisini dengeli k1lar. Zaman olur mevsim bahar olur, zaman 
olur yaz olur, zaman olur giiz olur. Hepsi O'nun hikmeti ve takdiri ile
dir. Mahlukat1 igin diledigi §ey olur. «Ve 0, gogiislerin oziinii bilendir.>> 
Ne kadar ince olursa olsun, gizlinin gizlisini de bilir. 

7 - Allah'a ve peygamberine iman edin ve sizi halife
ler lnld1g1 ~eylerden de infak edin. Aran1zdan iman edip te 
infak eden kimselere -biiyiik mukafat vard1r. 

8 - Pey gamber; sizi Rabb1n1za iman etmeye c;agird1g1 
halde, nic;in Allah'a inanm1yorsunuz? Halbuki 0, sizden 
kesin soz alm1~ti. Eger 4inanacaklardan iseniz. 

9 - Sizi karanhklardan ayd1nhga <;1karmak ic;in kulu
na apac;Ik ayetler indiren O':dur. Dogrusu Allah, size kar~1 
Rauf'tur, Rahim'dir. 

10 - Ne oluyor size ki, Allah yolunda infak etmiyorsu
nuz? Halbuki goklerin ve yerin miras1 Allah'1nd1r. !c;iniz
den, fetihten once infak eden ve sava~anlar; daha sonra in
fak edip ~ava~anlarla elbette bir degildir. Berikiler daha 
iistiin derecededirler. Allah, hepsine de en giizel olan1 va'd
etmi~tir. Allah, yaptlklann1zdan haberdard1r. 

11 - Kim, Allah'a giizel bir 6diinc; verecek olursa; AI-
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1ah ona kar~1hg1n1 kat kat verir. Ve ona c;ok degerli bir 
miikafat da vard1r. 

Allah Teala, kendisine ve Rasulune en mukemmel §ekilde iman et
meyi ve bu !man uzerinde devam edip sebat k1lmay1 ve direnmeyi em
rediyor. Aynca sizi uzerine halife kild1g1 §eylerden infak etmeye te§
vik ediyor. Yani sizin sahib oldugunuz §ey emanet yoluyladir. Daha on
ce ba§kalarmm elindeyken sonradan sizin elinize gec;ti. Allah Teala, 
tizerine hallfe k1lman mah Allah yolunda kullanmaya sevkediyor. Eger 
boyle yapmazlarsa; o zaman kendilerini hesaba c;ekecegini, gorevlerini 
terketmi§ olmaktan dolay1 cezalandiracagim bildiri vor. 

<<Sizi halifeler kild1g1 §eylerden de infak edin.» Bu ayet-i kerime, 
bundan sonra ba§kalarmm o mala halef olacagma i§aret etmektedir. 
Mtimktindtir ki sana varis olan, o malla ilgili hususlarda Allah'a itaat 
etsin. Allah'm sana lutfettigi §eyde senin varisin onu kullanmada sen
den daha mutlu olsun. Yahut o mal ile Allah'a isyan etsin de gtinah 
ve dti§manhga yard1m konusunda sen de onu desteklemi§ olasm. imam 
Ahmed ibn Han bel der ki: Bize Muhammed ibn Ca'fer... Muttarif ibn 
Abdullah'tan nakletti ki; babas1 Abdullah §Oyle demi§: Rasulullah'm 
yamna vard1g1mda o: <;okluk sizi helak etti. diyordu. Ademoglu, ma
hm mallm, der. Senin yeyip bitirdigin, giyip c;tirtitttigiin veya sadaka 
verip de gottirdugtin §eyden ba§ka neyin var ki? Mtislim'in ~u'be ka
nahyla Abdullah'tan naklettigi rivayette ise aynca ~u fazlallk vard1r: 
Bunun di§mda olanlar gidicidirler. Sen onu insanlara b1rak1rsm. 

«Aramzdan iman edip te infak eden kimselere btiyiik mukatat var
dir.,, Allah Teala !man ve Allah yolunda infaka te§vik ettikten sonra 
buyuruyor ki: «Peygamber; sizi Rabb1mza iman etmeye c;agird1g1 hal
de nic;in Allah'a inanm1yorsunuz? Halbuki 0, sizden kesin soz almi§h.» 
Rasulullah (s.a.) sizin aramzda bulunup, sizi !mana c;agirdigi, getirdi
gi §eyin dogruluguna dair huccet ve burhanlarla onu size ac;Ikladigi 
halde sizi imana girmekten ahkoyan §ey nedir? Biz Buhari §erhi'nin 
iman kitabmm ba§taraflarmda muhtelif yollarla rivayet ettik ki: Ra
sulullah (s.a.) bir gun ashabma §Oyle demi§: Size gore iman bakimm
dan en garib olan mti'min kimdir? Onlar; meleklerdir, dediler. Buyur
du ki: Meleklere de ne oluyor ki; Rablarmm huzurunda bulunduklan 
halde nic;in inanmayacaklar? Ashab; peygamberlerdir, dediler. Buyur
du ki: Kendilerine vahiy inip dururken onlar da nic;in inanmayacak
lar? Ashab; biziz, dediler. Buyurdu ki: Ben sizin aramzda bulunup du
rurken siz nic;in inanmayacaksm1z? Ve §Oyle devam etti: Mti'minler
den iman bak1mmdan en garib olam, sizden sonra gelecek ve sayfa
lan bulup ona iman edecek ·olan bir topluluktur. Biz Bakara suresinin 
ba§ tarafmda (ayet 3) bu konunun bir cephesini ac;Iklami§tlk. 
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«Halbuki 0, sizden kesin soz alml§tl.n T1pk1 Maide suresinde bu
yurdugu gibi: ccVe Allah'm iizerinizdeki nimetini, <d§ittik, itaat ettik.» 
dediginizde sizi onunla baglaml§ oldugu misakm1 amn. Allah'tan saki
mn.» (Maide, 7). Bununla Rasftlullah'a biat kasdedilmi§tir. ibn Cerir 
Taberi ise bu..nunla Allah'm Adem (a.s.)in sulbiinden alml§ oldugu mi
sakm kasdedilmi§ oldugunu iddia eder. Miicahid'in gorti§ii de budur. 
Allah en iyisini bilendir. 

ccSizi karanhklardan aydmhga c;:1karmak ic;:in kuluna apac;:1k ayet
ler indiren O'dur.» Apac;:1k huccetler, goz ahc1 deliller ve kesin burhan
lar indiren. Kiifiir ve cehaletin karanhgmdan, · c;:eli§ik fikirlerden iman, 
hidayet ve yakin nuruna t;:Ikaran O'dur. «Dogrusu Allah, size kar§I Ra
uf'tur, Rahim'dir.n Kitablanm indirmesi ve insanlan hidayete gotiir
mek igin peygamberler gondermesi, §iipheleri yok edip ku§kulan izale · 
etmesi bak1mmdan size ac1makta ve merhamet etmektedir. 

Hak Teala mii'minlere once iman ve infak1 emrettikten sonra tek
rar onlan imana te§vik etmekte ve imana mani olacak engelleri orta
dan kald1rd1gml belirttikten sonra da infaka te§vik etmektedir: <<Ne 
oluyor size ki, Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Halbuki goklerin 
ve yerin miras1 Allah'md1r.» infak edin ve. azhktan, fakirlikten kork
maym. Zira, ugrunda infak ettiginiz zat, goklerin ve yerin maliki olan 
Allah'tlr. Goklerin ve yerin anahtarlan O'nun elindedir, hazineleri O'nun 
katmdad1r. Ar§'ta bulunanlarm maliki O'dur ve: ccHangi §eyden de in
fak ederseniz; 0, yerine koyar. 0, nz1k verenlerin en hay1rhs1dlr.» (Se
be', 39) ve <<Sizin yammzdaki tiikenir. vAllah'm katmda olanlar ise son
suzdur.» (Nahl. 96) diyen O'dur. Allah'a tevekkiil eden; infak eder ve 
Ar§'m sahibinin kendisinin imkanm1 azaltmasmdan korkmaz. Ve bilir 
ki; Allah, onu tekra,r yerine getirecektir. 

«ic;:inizden, fetihten once infak eden ve sava§anlar; daha sonra 
infak edip sava§anlarla. elbette bir degildir.>> Boyle yapanlada yap
mayanlar · e§it olmazlar. Zira Mekke'nin fethinden once durum c;:ok 
ag1rd1. Ancak samimi insanlar iman etmi§lerdi. Fetihten sonra islam 
hakim olup biiyiik bir giic;: kazand1 ve insanlar topluca Allah'm dinine 
girdiler. «Berikiler daha iistiin derecededirler. Allah hepsine de, en gii
zel olam ya'detmi§tir. Allah, yaptlklanmzdan haberdard1r.>> 

Cumhur buradaki fetih ile Mekke'nin fethinin kasdedildigini soyler. 
~a'bi ile bir ba§kas1 ise buradaki fetihden maksad Hudeybiye anla§ma
Sldlr, der. Bu gorii§e delil olarak Ahmed ibn Hanbel'in naklettigi §U riva
yet zikredilir: Bize Ahmed ibn Abdiilmelik ... Enes'ten nakletti ki: Ha
lid ibn Velid ile. Abdurrahman ibn Avf arasmda bir soz vard1. Halid Ab
durrahm,an'a demi§ti ki : Siz, bizden once eri§tiginiz giinler dol.ayisiyla · 
bizim ba§1m1za kalk1yorsunuz. Bu haber Hz. Peygambere ula§tlnlmca 

~ 

Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Ashab1m1 bana b1rakm. Nefsim kudret 

Ht 

e~ 

lti 
m 
lU 

nl 
VI 
CE 

te 
dl 
A 
11 
oJ 
Q 
ri 
Vl 

bl 



Hadtd, 7-11) HAD!SLERLE KUR' AN -I KER!M TEFS!RI 7739 

elinde olan (Allah)a yenlin ederim ki; siz Uhud kadar -veya daglar 
kadar demi§tir- altm ilifak etmi§ olsamz ,onlarm yaptlklarma ula§a
mazsmiz. Bilindigi gibi bu hitaba muhatab olan Halid ibn Velid'in miis
liiman olu§u, Hudeybiye ban§Iyla Mekke'nin fethi arasmda idi. Bunla
rm arasmdaki 9eki§me ise, fetihten sonra Rasulullah (s.a.)m Halid ibn 
Velid'i kendilerine el9i olarak gonderdigi Cezime ogullan konusunda 
cereyan etmi§ti. Onlar; dondiik, demi§ler ve miisliiman olduklarm1 belir
terek giizel bir davram§ gosterememi§lerdi. Bunun iizerine Halid onlar
dan alman esirlerin oldiirtilmesini emretmi§ti. Abdurrahman ibn Avf, 
Abdullah ibn Orner ve ba§kalan ona kar§l pkmi§lar, Halid ve Abdur
rahman ibn Avf bu sebeple tartl§ffil§lardl. Ras( lullah (s.a.)dan sahih 
olarak nakledilen rivayette buyurulur ki: Ashab1ma kiifretmeyiniz. 
Qiinkii nefsim kudret elin_de olan (Allah)a yemin ederim ki; sizden bi
riniz Uhud gibi altm infak etseniz, onlarm verecegi bir miidd (bir ol9ii) 
veya onun yansnia ula§amazsmiz. 

ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim, Vehb kanahyla Ebu Said el-Hudri'den 
naklederler ki; o, §Oyle demi§ : Hudeybiye Jlh Rasulullah (s.a.) ile bera
ber 91ktlk. Nihayet Usfan'a geldigimizde Rasulullah (s.a.) §Oyle buyur
du : Oyle bir topluluk gelebilir ki siz yaptlklarmiZl onlarm yaptlklarma 
gore kii9iimsersiniz. Biz : Onlar da kim oluyorlar ey Allah'm Rasulii, 
yoksa Kurey§'liler mi? dedi. 0: Hay1r, Yemen'lilerdir. insanlar arasm
da hem goniilleri en yumu§ak, hem de kalbleri en ince olanlardir. Biz 
dedik ki : Ey Allah'm RasUlii, onlar bizden hay1rh m1d1rlar? Buyurdu 
ki : Onlardan herhangi birinin altmdan bir dag1 olsa ve bunu infak et
mi§ olsayd1, yine de sizden birinin verdigi bir miidd'e ya da onun yan
sma ula§amazdl. Dikkat edin; bizimle insanlar arasmdaki iistiinliik i§
te budur: ((i9inizden fetihten once infak eden ve sava§anlar; daha son
ra infak edip sava§anlarla elbette bir degildir. Berikiler daha iistiin de
recededirler. Allah, hepsine ,de en giizel olam va'detmi§tir. Allah, yap
tiklanmzdan haberdardir.» Bu §ekliyle bu hadis garibtir. Buhari ve 
Miislim'in Sahih'inde bir cemaattan rivayet edilen nakilde Ata ibn Ye
sar, Ebu Said'den nakleder ki; o haricileri zikrederek; onlar kendi na
mazlariyla sizin namazlanmz1, kendi oru<;:lanyla sizin oru<;:larmizl kii-
9iimserler. Ok yaydan nas1l <;:Ikarsa onlar da dinden oyle <;:Ikarlar, de
mi§tir. Ancak ibn Cerir Taberi, bu hadisi bir ba§ka yoldan rivayet ede
rek der ki : Bana ibn el-Barki. .. Ebu Said el-Hudri'den nakletti ki; Ra
sillullah (s.a.) §Oyle buyurmu§ : Oyle bir kavim . gelecek ki, siz_ kendi 
yaptiklarmiZI onlarm yaptiklarma kar§I kii<;:iimseyeceksiniz. Ey Allah' 
m Rasulii, onlar da kimlerdir? Yoksa Kurey§'liler mi? dedik. Buyurdu 
ki: Hay1r, onlar sadece Yemen'lilerdir. Onlarm kalbleri daha yumu§ak 
ve goniilleri daha incedir. Eliyle Yemen'e h~aret etti ve dedi ki : Onlar 
Yemen'lidirler. iyi bilin ki; iman Yemen'dedir, hikmet Yemen'dea.ir. Biz 

... •, . 
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dedik ki : Ey Allah'm Rasulii, onlar bizden daha m1 hay1rhd1rlar? Bu
yurdu ki : Nefsim kudret elinde olan (Allah)a yemin ederim ki; onlar
dan herhangi birinin altmdan bir dag1 olsayd1 da onu infak etmi§ ol
saydi, sizden herhangi birinizin verdigi bir miidd'e veya onun yansma 
denk gelmezd1. Sonra parmaklanm birle§tirdi ve ba§parmagmi kaldlra
rak dedi ki : Dikkatli olun; i§te bizimle insanlar arasmdaki iistiinliik 
§Uradadir : ((i<;inizden fetihten once infak eden ve sava§anlar; daha 
sonra infak edip sava§anlarla elbette bir degildir. Berikiler daha iistiin 
derecededirler. Allah, hepsine de en giizel olam va'detmi§tir. Allah, yap
tlklarmdan haberdard1r.» Bu ibarede Hudeybiye'den bahis yoktur. Eger 
ge<;en §ekilde korunmu§sa muhtemeldir ki bu ayet daha sonra olacag1 
haber vermek iizere fetihten once nazil olmu§tur. Nitekim Mekke'de ilk 
inen ayetlerden olah Miizzemmil suresindeki : «Ve digerleri de Allah 
yolunda sava§lrlar ... » (Miizzemmil, 20) ayeti de gelecekte olan bir du
rumu onceden miijdelemi§tir. Bu· ayet de aym §ekilde olabilir. Allah en 
iyisini bilendir. 

<<Allah, hepsine de en giizel olam va'detmi§tir.» Yani Mekke'nin 
fethinden once ve sonra infak edenlerin hepsine de yaptlklanmn se
vabml verecektir. Ancak miikafatm fazlahg1 bak1mmdan aralarmda 
farkhhk vard1r. Nitekim Allah Teala Nisa suresinde §oyle buyurur: 
«Mii'minlerden oziirsiiz olarak yerlerinde oturanlar ile Allah yolunda 
maHan ve canlanyla cihad edenler bir degildir. Allah, mallanyla ve 
canlanyla cihad· edenleri derece bak1mmdan iistiin k1ld1. Bununla bera
ber Allah, her ikisine de giizelligi va'detmi§tir. Fakat Allah, cihad eden
lere; oturanlar iizerine biiyiik bir miikafat vermi§tir.» (Nisa, 95) Sahih 
bir hadiste de §Oyle buyurulur: Kuvvetli mii'min, Allah katmda zay1f mii' 
minden daha haytrh ve daha sevimlidir. Ama her ikisine de haytr var
dlr. Allah Teala bu noktaya dikkatleri <;ekmekle birincilerin oviiliip di
gerlerinin oviilmemesi halinde otekilerin durumlarmm bo§a gitmeme
sini saglamaktad1r. Olabilir ki bir ki§i onlaim kmandigim vehmetmi§ 
olsun. Bu sebeple birincilerin iistiinliigiinii belirtmekle beraber digerle
rine yap1lan ovgii ve senaya bunlan da baglami§tlr ve; «Allah, yaptlk
lanmzdan haberdard1r.n buyurmu§tur. Haberdar oldugu i<;in fetihten 
once infak edip sava§anlarla daha sonra boyle davrananlann sevabm1 
farkh k1lm1§tlr. Bu, birincilerin samimiyyet ve ihlasm1, zorluk, a<;hk, 
k1thk ve s1kmtl halinde infak etmelerini bilmesinden otiiriidiir. Nite
kim hadiste: Bir dirhem yiiz bin dirhemi ge<;mi§tir, buyurulmu§tur. 
i:man ehli katmda Hz. Ebubekir es-S1ddik'm bu ayette en biiyiik pay1 
oldugunda §iiphe yoktur. <;iinkii o, diger peygamberlerin onderlerin
den hay1r ve infakta onde giden efendidir. 0, biitiin malm1 Allah'm n
zasl i<;in infak etmi§tir ve bundan dolayt onu miikafatland1racak ve ni
mete erdirecek hi<; bir kimse de yoktur. Nitekim Ebu Muhammed . ibn 
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Mes'ud el-Begavi, bu ayetin tefsirind.'c der ki: Bize Ahmed ibn ibrahim ... 
Abdullah ibn Omer'den nakletti ki ;o, §oyle demi§: Ben, Peygamberin 
yanmda bulunuyordum; Ebubekir es-S1ddik da onunla beraberdi. Ebu
bekir'in iizerinde gogsii iple yamanmi§ bir aba vard1. Bu s1rada Cebrail'
in emri indi ve dedi ki: Ne oluyor ki Ebubekir'in iizerinde gogsii iple ya
manmi§ bir aba oldugunu goriiyorum. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki ·: 
Fetihten once o, biitiin mahru benim ic;in infak etti. Cebrail dedi ki: Al
lah buyuruyor ki: Ona selam soyle ve de ki: Bu fakirliginle sen, Ben
den ho§nud musun, yoksa k1zgm m1sm? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 
Ey Ebubekir, Allah sana selam soyliiyor ve diyor ki : Bu fakirliginle sen, 
Benden ho§nlld musun, yoksa k1zgm m1sm? Ebubekir (r.a .) dedi ki: 
Hie; ben Rabb1m Azze ve Celle'ye k1zar IDIYim? f;;iiphesiz ki ben, Rab
bimdan raZlj'liD. Bu hadisin bu §ekliyle isnadl ZaYiftlr. 

«Kim, Allah'a giizel bir odiinc; verecek olursa; Allah ona kar§Ihgi
ru kat kat verir.» Orner ibn Hattab dedi ki: Bu, Allah yolunda infaktlr. 
Baz11an da bunun aileye verilen nafaka oldugunu soylemi§lerdir. Dogru 
olan, hiikmiin daha umumi olmas1d1r. Halis bir niyyetle ve dogru bir 
kararla Allah yolunda infak edilen her §ey, bu ayetin hududu ic;erisi
ne girer. Onun ic;in Allah Teala; ccKim, Allah'a giizel bir odiinc; verecek 
olursa; Allah ona kar§1llgm1 kat kat verirn buyuruyor. Bir ba§ka ayet-i 
kerime'de de: ccOnu kat kat fazlas1yla odern (Bakara, 245) ccVe ona c;ok 
degerli bir miikafat da vard1r.n buyuruyor. Yani giizel bir miikafat, par
lak bir nz1k, yani cennet vard1r. 

ibn Ebu Hatim dedi ki: Bize Hasan ibn Arafe. .. Abdullah ibn 
Mes'ud'un §Oyle dedigini bildirdi. Bu ayet nazil oldugunda Ansar'dan 
Ebu Dahdah dedi ki: Ey Allah'm Rasulii, Allah Teala bizden odiinc; mii 
istiyor? Rasulullah (s.a.); evet ey Ebu Dahdah, dedi. 0 : Ey Allah'm 
Rasulii elini bana goster, dedi. Abdullah ibn Mes'ud der ki : Rasulullah 
(s.a.) elini ona dogru uzattl. Ebu Dahdah dedi ki : Ben Rabb1ma bah
c;emi odiinc; verdim. Onun alt1 yiiz hurma agac1 bulunan bir bahc;esi 
vard1. Dahdah'm annesi (Ebu Dahdah'm e§i) ve c;ocuklan orada oturu
yorlardl. Abdullah ibn Mes'ud der ki : Ebu Dahdah gelip harumma de
di ki: Ey Dahdah'm annesi. 0 : Buyur, dedi. Ebu Dahdah: <;1k oradan, 
ben onu Rabb1m Azze ve Celle'ye odiinc; verdim. - Bir rivayette de onun 
e§i §6yle demi§: Ey Dahdah'm babas1 all§-veri§in karh olsun- Kadm 
oradan c;ocugunu ve e§yasm1 ta§1d1. Raslllullah (s.a.) bunun iizerine bu
yurdu ki : Ebu Dahdah'm cennette ne biiyiik ve kocaman hurma dal
lan var. Bir ba§ka ifadede de §6yle demi§tir: Oyle bir hurma ki a§agi 
dogru sarkml§ dallan inci ve yakuttan. i§te Ebu Dahdah'm cennetteki 
bahc;esi. 
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12 -- 0 gun ki; mii'min erkeklerle mii'min kad1nlan 
nurlan 6nlerinden ve saglanndan ko~arken goriirsiin. 
Mujde, bugun altlanndan 1rmaklar akan ve ic;inde ebediy
yen kalacag1n1z cennetler sizindir, denilir. i~te bu, biiyuk 
kurtulu~un kendi.sidir. 

13 - 0 giin; munaf1k erkeklerle miinaflk kad1nlar. 
iman edenlere: Bekleyin bizi, 1~1g1nlzdan faydalanahm, di
yeceklerdir. Onlara: Donlin, arkan1za da bir 1~1k aray1n, 
denilir. Nihayet onlann aras1na kap1s1n1n ic;inde rahmet, 
dl~lnda azab olan bir sur c;ekilir. 

-
14 - Onlara: Biz sizinle beraber degil miydik? diye 

seslenirler. Onlar da: Evet, ama siz kendinizi aldattln1z, 
pusu kurdunuz, ~iipheye du~tiiniiz ve kuruntular sizi al
dattl. 0 c;ok aldatan, sizi Allah' a kar~1 bile aldatt1. Nihiyet 
Allah'1n emri gelip c;attl. 

15 - Bugiin, sizden ve kiifretmi~ olanlardan fidye ka- " 
bul edilmez. Varacag1n1z yer ate~tir. Size yara~an odur . . 
Ve o, ne kotii donii~ yeridir. 

' 
Allah Teala infak eden mu'minlerin durumunu haber vererek bu

yurur ki: «0 gun ki; mu'min erkeklerle mu'min kadmlan nurlan on
lerinden ve saglarmdan ko§arken gorursun.» K1yamet gunu mah§erde. 
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mlrlarmm onlerinden ko§tugunu goriirsiin. Amellerine gore mlrlannm 
parlakhg1 da degi§ir. Nitekim Abdullah ibn Mes'ud, «Nurlan onlerinden 
ve saglarmdan ko§arken goriirsiin.» kavli hakkmda §Oyle demi§tir: On
lar amellerine gore S1rat'1 gec;erler. ic;lerinden kimisinin nuru daglar 
gibidir, kimisinin nuru hurma gibidir, kimisinin nuru ayakta duran bir 
adam gibidir .. Nurlan en az olam ise; parmagmm ucunda kimi zaman 
yanan kimi zaman sonen nur sahibininkidir. ibn Ebu Hatim ve ibn Ce
rir Taberi bu rivayeti nakletmi§lerdir. Katade der ki : Bize anlatlld1gma 
gore, Rasulullah (s.a.) §Oyle dermi§: Mii'minlerden kimisinin nuru Me
dine'den Aden'e kadar olan alam aydmlatu. Veya Medine He San'a ka
dar olan ya da bundan biraz daha az olan k1sm1 aydmlatlr. ,Mii'minler
den bir k1smmm da nuru ancak iki ayagm1 koydugu yeri aydmlatlr. 
Siifyan es-Sevri, Husayn kanahyla Miicahid'den nakleder ki; Ciinade 
ibn Ebu Umeyye §Oyle demi§tir: Siz; Allah katmda isimleriniz, c;ehrele
riniz, siisleriniz ve toplantllanmzla yaz1hrsm1z. K1yamet giinii geldigin
de; ey falan, i§te senin nurun, ey falan senin nurun yok denilir. Ve o, 
<<Nurlan onlerinden ve saglarmdan ko§arken goriirsiin. >1 ayetini oku
mu§. Dahhak der ki: K1yamet giinii herkese bir nur verilir. S1rat'a va
nldigmda miinaf1klarm nuru sondiiriiliir. Bunu goren mii'minler, mii
nafiklarm nurunun sondiiriildiigii gibi kendi nurlarmm da sondiiriil
mesinden endi§e ederler ve :. «Rabb1m1z, bizim nurumuzu tamamla», 
derler. 

«Nurlan onlerinden ve saglarmdan ko§arken goriirsiin.» Onlerin
den maksad S1rat'tlr. ibn Ebu Hatim merhum dedi ki: Bize Ebu Ubey
dullah ... Sa'd ibn Mes'ud'dan nakletti ki; o, Abdurrahman ibn Ciibeyr'
in §Oyle dedigini i§itmi§: Ebu Derda ve Ebu Zerr, Rasulullah (s.a.)m 
~yle buyurdugunu haber verdiler : K1yamet giinii ilkin secde etmesine 
izin verilecek benim. Secdeden ba§Im kald1rmasma izin verilecek ilk ki
§i de benim. Ben oniimde, arkamda, sag1mda ve solumda olanlara baka
nm ve kendi iimmetimi diger iimmetlerin arasmdan tamnm. Adamm 
birisi dedi ki : Ey Allah'm Peygamberi, Hz. Nuh'tan senin iimmetine ka
dar olan iimmetler arasmda kendi iimmetini nas1l tamrsm? Rasulullah 
(s.a. ) buyurdu ki : Onlan abdestin te'siriyle yiizlerinin parlamasmdan 
tanmm. Bu parlakhk onlardan ba§ka hit; bir millette yoktur. Kitablan
nm sag taraflarmdan verilmesiyle de tamnm. Onlan yiizlerinin gorii
nii§iinden de tanmm. Onlan onlerinde ve arkalarmda ko§an nurlanyla 
da tanmm. 

<cSaglarmdan» Dahhak bu ayeti ; saglarmda.n verilen kitablanyla, 
diye tefsir etmi§tir. Nitekim «Ve kitab1 da sagmdan verilmi§ olan.» bu
yurulmu§tur. 

ccMiijde, bugiin altlanndan 1rmaklar akan ve it;inde ebediyyen ka~ 
acagm1z cennetler sizindir.» Onlara denilir ki : Miijdeler olsun sizlere, 
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bugtin cennetler; altlarmdan 1rmaklar akan cennetler sizindir. Orada 
ebediyyen kalacaksm1z. «i§te bu, btiyiik 1mrtulu§un kendisidir.» 

<<0 gun; mtinaf1k erkeklerle mtin8.f1k kadmlar, ima.n edenlere : 
Bekleyin bizi, 1§1gm1zdan faydalanallm ,diyeceklerdir.n Bu da Allah Te
ala'mn k1yamet gtinii Arasat'ta meydana gelecek SlklCl deh§eti, btiytik 
sarsmt1y1 ve feci durumu haber verdigi bir ayettir. Allah'a ve Rasultine 
iman eden, Allah'm emrettigine gore amel edip yasaklad1g1m terkeden
den ba§kas1 bu feci' durumdan kurtulamiyacaktir. ibn Ebu Hatim der ki: 
Bana babam ... Stileym ibn Amir'den nakletti ki: o, §6yle demi§: DI
ma§k kap1smda bir cenaze ic;in toplanrni§tik, beraberimizde Ebu Umame 
el-Bahili de vardl. Cenaze namazl kihmp defn i§i ba§laymca Ebu Uma
me dedi ki : Ey insanlar; §U anda iyiliklerin ve kottiltiklerin payla§Il
digi bir yerde sabahlami§ ve ak§amlarni§ bulunuyorsunuz. Az sonra bu
rada:n bir ba§ka yere -kabri gostererek- i§te §uraya yalmzhk evine, 
karanhklar yurduna, kurtlar diyanna, s1kmtllar mahalline ta§macak
simz. Allah'm geni§lettiklerinden ba§ka herkes orada dardad1r. Daha 
sonra oradan k1yamet karargahma ta§macaksmiz. Siz oradaki baz1 ko
naklarda bulunurken, Allah tarafmdan bir emir gelip insanlan btirtiye
cektir. Kimi ytizler agaracak, kimi ytizler kararacaktir. Sonra oradan 
bir ba§ka konak yerine ta§macaksmiz ve orada insanlan §iddetli bir ka
ranhk btirtiyecektir. Sonra nurlar dagitllacak, mti'mine bir nur verile
cek, kafir ve miin8.f1ka bir §ey verilmeksizin oldugu gibi birakilacaktir. 
i§te Allah Teala'mn Kitab-1 Kerim'inde ornek verdigi gibi: «Veya engin 
bir denizdeki karanhklara benzer ... Onun asla nuru olamaz.>i (Nur 40). 
Kafir ve mtinaf1k, mii'minin niirundan aydmlanamiyacaktir. Tlpk1 kor
lerin gorenlerin l§Igmdan faydalanamad1klan gibi. 0 zaman miinaflklar, 
iman etmi§ olanlara diyecekler ki : «Bekleyin bizi, 1§1gm1zdan faydala
nahm. Onlara: Dantin. arkamza da bir I§Ik araym, denilir.» i§te bu, 
mtinaf1klann Allah'1 aldatniak istedikleri gibi kendilerinin aldatildigi 
bir ifadedir. Nitekim Allah Teal_a «Dogrusu miinaf1khir; Allah'a oyun 
etmek isterler. Oysa 0, onlann oyunlanm ba§lanna gec;irir.>> (Nisa, 142) 
buyurulmu§tUr. Onlar, nurlaru: dagltlldlgl yere tekrar doniip vardlkla
nnda orada hie; bir §ey bulamazlar. Yeniden mii'minlerin yanma geldik
lerinde mii'minlerle onlar arasma bir sur c;ekilir. Surun bir kap1s1 var
dir. ((ic;inde rahmet di§mda azab bulunam bir sur. Stileym ibn Amir 
der ki: Mtin8.f1k, nurlar dag1tihrken hala gururlanmaya devam edi
yordu. Allah Teala ise boylece mti'min ile mtinaf1k1 birbirinden aymyor
du. Sonra ibn Ebu Hatim der ki: Bana babam ... Ebu Umame'nin §Oyle 
dedigini nakletti : K1yamet gtinti bir karanhk gonderilir. Mti'min de, 
kafir de avucunun ic;ini bile goremez. En sonunda Allah mti'minlere 
amellerine gore bir nur gonderir. Mtinaf1klar onlarm pe§ine dti§erek: 
((Bekleyin bizi, l§Igmizdan faydalanahm.>> derler. 
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Avfi ve Dahhak ile daha ba§kalan ibn Abbas'm ~oyle dedigini nak
lettiler : insanlar karanhkta iken Allah Teala birden bir nur gonderir. 
Mu'minler nuru gorunce, ona dogru yonelirler . Nur, Allah tarafmdan 
cenneti gosteren bir k1lavuzdur. Munaf1klar mu'minlerin gittiklerini 
gorunce, onlarm pe§ine dti§erler. · Ancak Allah Teala mtinaf1klarm go
zunu karart1r . i§te o zaman t<Bekleyin bizi, l§1gm1zdan faydalanallm.n 
derler. Biz de dunyada sizinle beraberdik, derler. Mu'minler ise; karan
llkta nereden geldinizse oraya donun ve orada l§lk araym, diye onlara 
cevab verirler. Ebu'l-Kas1m et-Taberani dedi ki : Bize Hasan ibn Kat
tan .. . ibn Abbas'tan nakletti ki : Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: 
Dogrusu Allah Teala, k1yamet gunu insanlan isimleriyle ~agmr. Bu 
o'nun kullanm korumas1d1r. S1rat'a gelince, Allah Teala orada her mu'
mine bir nur verir, her munaf1ka da bir nur verir. S1rat'm uzerinde top
landlklannda, Allah erkek ve kadm munaflklann nurunu allverir ve 
onlar derler ki : «Bekleyin bizi, 1§1gm1zdan faydalanahm .» Mu'minler ise 
t<Rabb1m1z, l§lg1m1z1 tamamla (Tahrim, 8) derler. Orada hi~ bir kimse 
digerini hat1rlamaz. 

uNihayet onlann arasma kap1smm i~inde rahmet. dl§mda azab olan 
bir sur ~ekilir .» Hasan ve Katade derler ki; Bu, cennetle cehennem ara
smdaki bir duvard1r. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem ise der ki : Bu, 
Allah Teala'nm buyurdugu gibidir : «iki taraf arasmda bir perde var
dlr.» Mucahid ve bir ba§kasmdan da boyle rivayet edilmi§tir ki sahih 
olan da budur. 

ui~inde rahmet >> Cennet ve cennetteki nimetler, «Dl§mda azab bu
lunann cehennem. Katade, ibn Zeyd ve ba~kalan boyle demi§lerdir. ibn 
Cerir Taberi der ki : Bu surun, cehennem vadisi yanmdaki Beyt el-Mu
kaddes'in suru oldugu da soylenmi§tir. Sonra Taberi der ki : Bize ibn 
Berki. .. Beyt el-Mukaddes (Kudus)in muezzini Ebu Avvam'dan naklet
ti ki; o, Abdullah ibn Amr'm §byle dedigini duydum, demi§tir: Allah 
Teala'nm Kur'an-1 Kerim'inde «Onlann arasma kap1smm i~inde rah
met, dl§mda azab olan bir sur ~ekilir.n diye buyurdugu sur, Dogu suru
dur. Onun i~ taraf1 mescid ve mti§temilatl, dl§ taraf1 da cehennem va
disidir. Aynca Ubacte ibn Samit, Ka'b el-Ahbar, Ali ibn Huseyn Zeyn el
Abidin'den de bu §ekilde bir rivayet nakledilmi§tir. Bu ifade, ayetteki 
mananm ornekleri verilerek zihne yakla§tmlmasmm kasdedildigi §e
kilde degerlendirilir. Yoksa Allah Teala'nm Kur'an-l Kerim'inde kas
dettiginin Kudus'teki camide beliren duvar ve onun otesindeki cehen
nem vadisi diye bilinen vadi olmas1 anlammda degildir. Zira cennet yu
celerin yucesinde, goklerdedir. . Cehennem ise a§ag1larm a§ag1smdaki 
derekelerdedir. Ka'b el-Ahbar'm; Kur'an'da zikredilen kap1, Mescidin 
kap1larmdan birisi olan rahmet kap1s1d1r, demesine gelince; bu, onun 
uydurdugu israiliyyat hurafelerindendir . Burada kasdedilen yalmzca 
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k1yamet giinu mu'minlerle munaf1klann arasma · kurulacak alan sur
dur. Mii'minler a sura gelince, kap1dan ir;eri girerler. Tamamen girdik
lerinde kap1lar kapamr. Munaf1klar ise a kapmm i:itesinde hayret, ka
ranhk ve azab ic;erisinde kahrlar. Tlpk1 dunya diyannda iken kufiir, ce
halet, §tiphe ve hayret ic;inde kald1klan gibi. «Onlara : Biz sizinle be
raber degil miydik? diye seslenirler.n Munaf1klar Mu'minlere seslene
rek; dtinya diyarmda biz sizinle beraber degil miydik? Sizinle beraber 
cum'a namazlarma gelmiyar muyduk? Cemaat namazlanm birlikte kll
mtyar muyduk? Arafat'ta sizinle beraber vakfeye durmuyor muyduk? 
Sizinle beraber sava§miyar muyduk? Sizinle beraber i:iteki dini vecibele
ri ifa etmiyar muyduk? derler. <<Onlar da : Evet ... derler.n · Mu'minler 
de mtinaf1klara; evet siz bizimle beraberdiniz, diye cevap verirler. «Ama 
siz kendinizi aldattm1z, pusu kurdunuz, §Upheye dti§tunuz ve kuruntu
lar sizi aldattu Selef'ten baz1lan dediler ki : Nefisleriniz sizi zevkler, 
gunahlar ve §ehvetlerle aldattl ve siz tevbeyi her gun geriye attlmz bir 
vakitten digerine te'hir ettiniz. 

Katade der ki: «Siz hakka ve hak ehline .<<pusu kurdunuz,n i:ilduk
ten sanra dirilmeden «§tipheye dti§tunuz ve kuruntular sizi aldatbn da 
ilerde bagi§lamnz, dediniz. Denildi ki : Dunya sizi aldattl da «nihayet 
Allah'm emri gelip c;;att1.» blUm gelinceye kadar siz bu durumda idiniz. 
«0 c;;ak aldatan, sizi Allah'a kar§l bile aldattu Yani §eytan. Katade der 
ki: Onlar, §eytanm aldatmacasma kanmi§lUdL Allah'a andalsun ki o 
durumda iken .Allah anlan cehenneme flrlatb. Bu ifadenin anlam1 §i:iy
ledir: Mu'minler, munaf1klara derler ki: Siz, yalmzca bedenlerinizle bi
zim yamm1zda idiniz, niyyetleriniz ve kalbiniz bizimle beraber degildi, 
yalmzca §ek ve karars1zhk ic;indeydiniz. insanlara gi:isteri§ yapiyardu
nuz ve Allah'1 c;;ak az zikrediyardunuz. 

Macahid der ki: Munaf1klar muminlerle dastluk kuruyorlard1 an
larla dti§tip kalk1yar, evleniyar ve birlikte aluyarlardL Birlikte de i:ilu
yarlardl. K1yamet gunu hepsine birlikte nur verilir. Sur'a yakla§tlklan 
zaman munaf1klarm nuru saner ve aralan aynhr. Mu'minlerin bu si:i
zu, Allah'm anlardan si:iz ettigi §U kavillerine ters dii§mez. Nitekim si:iy
leyenlerin en dagru si:izllisu alan Allah, §i:iyle buyurur: 

<<Herkes kazancma bagh bir rehindir. Ancak defteri sagdan veri
lenler boyle degildir; anlar cennettedirler. Suc;;lulara: Sizi bu yak1c1 ate
§e suriikleyen nedir? diye sararlar. Onlar derler ki: Namaz k1lanlardan 
degildik. Dti§ktin kimseyi dayurmuyarduk. Bahia dalanlarla biz de da
lardlk. Ceza gtinunu yalanlard1k. blum bize a halde iken geldi.>> .(Mud
dessir, 38-47). 

Bu ikrar ihtar ve uyan bak1mmdan anlardan sudur etmi§tir. San
ra Allah Teala buyuruyar ki: <<9efaat edenlerin, §efaatl anlara fayda 
vermez.>> Burada da: «Bugiin, sizden ve kiifretmi§ alanlardan fidye ka-
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b •. edilmez.» buyuruyor. Yani eger bugun sizden biriniz, Allah'm aza
bmdan kurtulmak i~in yeryuzu dolusu ve bir o kadar altmla gelmi§ ol
saydi, ondan kabul edilmezdi. 

«Varacagm1z yer, ate§tir.» Donup dola§Ip varacagm1z yer ate§tir. 
<<Sizin mevlamz O'dur.» Kufur etmeniz, §Upheye du§meniz nedeniy

e size her menzilden daha ~ok yara§an durak oras1d1r. «Ve o, ne kotu 
ir donu§ yeridir.>J 

16 - iman edenlerin, Allah '1 anmas1 ve O'ndan in en 
gen;ek ic;in kalblerinin yumu§amasi zaman1 hala gelmedi 
mi? Onlar, daha once kendilerine kitab verilip te uzerlerin· 
den uzun zaman gec;mi§, art1k kalbleri katlla§ml§ bulunan-
ar gibi olmas1nlar. Onlardan birc;ogu fas1klard1r. 

17 - Bilin ki; Allah, olumunden sonra yeryuzunu diril
·iyor. Akledesiniz diye, size ayetleri at;lkt;a bildirdik. 

Allah Teala; mu'minlerin kalblerini Allah'm zikrine vermeleri za
:nam gelmedi mi? diye soruyor. Yani Allah'm zikri, ogudu ve Kur'an'1m 
~inledikleri zaman, kalbleri yumu§ay1p da onu anlamalan, ona boyun 
-gip kulak vermeleri ve itaat etmeleri zamam gelmedi mi? Abdullah 
bn Mubarek der ki : Bize Salih el-Mu'min, Katade kanallyla ibn Ab-

, as'm §oyle dedigini nakletti : Allah Teala, muhacirlerin kalblerinin ya
·.·a§ geli§tigini belirterek onlara itab edip : «Iman edenlerin Allah'1 an
!'!lasl ve O'ndan inen ger~ek i~in kalblerinin yumu§amasl zamam hala 
elmedi mi?» buyurmu§tur. ibn Ebu Hatim de, Hasan ibn Muhammed 
.anallyla ... ibn Abbas'tan bu rivayeti nakleder. Aynca Abdullah ibn 
Iiibarek ve Muslim derler ki : Bize Ytlnus ibn Abd'ul-A'la ... ·Abdullah 

ibn Mes'ud'dan nakletti ki; o, §oyle demi§tir : Bizim musluman olmam1z 
f.e Allah'm bize «Iman edenlerin, Allah'1 anmas1 ve O'ndan inen ger~ek 
· in kalblerinin yumu§amasi zamam haJa gelmedi mi? )) ayetiyle itab et
::lesi arasmda yalmzca dort y1l vard1r. Muslim, bolumun sonunda boy
e rivayet eder. Nesei de bu ayetin tefsiri esnasmda Harlin ibn Said ka
.allyla ... ibn Mes'ud'dan bu hadisi nakleder. ibn Mace de Musa ibn Ya'-
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kub kanallyla .. . Abdullah ibn Ztibeyr'den, o da babasmdan bu hadisi 
rivayet eder. ibn Mace bu hadisi ibn Ztibeyr'in Musnedleri arasmda 
kaydeder. Bezzar ise bu hadisi ibn Ztibeyr'in Mtisned'leri arasmda Musa 
ibn Ya'kub kanallyla . .. Abdullah ibn Abbas'tan nakleder. Stifyan es
Sevri de Mes'udi kanahyla Kas1m'dan nakleder ki ; o §oyle demi§ : Ra
sulullah (s.a.)m ashab1 bir kere usan<; gosterdiler ve; Ey Allah'm Rasu
lii, bize soz soyle, dediler. Bunun tizerine Allah Teala : (·Biz sana, klssa
lann en guzelini anlat1yoruz.n (Yusuf, 3) ayetini indirdi. Sonra bir kere 
daha usan<; gosterdiler ve ; ey Allah'm Rasulu bize so7. soyle. dediler. 
Bunun uzerine Allah Teala : << Allah, sozun en gtizelini indirmi§tir.n 
(Zumer, 23) ayetini inzal buyurdu. Sonra bir kere daha usan<; goster
diler de; ey Allah'm Rasulu, bize bir soz soyle, dediler. Bunun iizerine 
Allah Teala «Iman edenlerin Allah'1 anmas1 ve O'ndan inen ger<;ek i<;in 
kalblerinin yumu§amasl zamam hala gelmedi mi?)) ftyetini inzal bu
yurdu. 

Katade der ki : Allah Teala, «lman edenlerin Allah'1 anmas1 ve 
O'ndan inen ger<;ek i<; in kalblerinin yumu§amasl zamam hala gelmedi 
mi? n buyuruyor. Bize anlat1ld1 ki; ~eddad ibn Evs, RasUlullah (s.a.)m 
§Oyle buyurdugunu rivayet edermi§ : insanlar arasmdan ilkin hu§li' 
kalkacaktlf. 

<<Onlar, daha once kendilerine kitab verilip te uzerlerinden uzun 
zaman ge<;mi§, art1k kalbleri kat1la§illl§ bulunanlar gibi olmasmlar.» 
Allah Teala mu'minleri, kendilerinden once kitab verilen Yahudi ve Hl
ristiyanlara benzemekten nehyediyor. Onlara kitabm inmesinin iize
rinden uzun bir sure ge<;ince, onlar Allah'm kitabm1 elleriyle tahrif edip 
onu c;ok az bir pahaya satt1lar ve s1rtlannm arkasma att1lar. Dagm1k 
gorti§lere, tutars1z fikirlere yoneldiler. Allah'm dininde birtak1m insan
lan taklid ederek hahamlanm, rahiblerini Allah'tan ba§ka rabler edin
diler. Boylece kalbleri karard1. Arhk bir ogut kabul etmez oldular. Hi<; 
bir vaad ve tehdid ile kalbleri yumu§amaz oldu. 

<<Onlardan bir<;ogu fas1klard1r .n Yapt1klan bir<;ok i§te· kalbleri bo
zuk ve amelleri bo§a gitmi§tir. Nitekim Maide suresinde onlar i<;in §Oy
le buyurulur : <<Ahidlerini bozmalanndan otiirii onlara la'net ettik, kalb
lerini de kat1la§tlrd1k. Onlar, kelimeleri yerlerinden degi§tiriyorlar. 
Kendilerine belletilenlerin bir k1smm1 unuttular. i<;lerinden pek az1 
mustesna daima hainliklerini gorursun. >> (Maide, 13) Kalbleri bozuldu 
da kat1la§t1. Sbzlerin yerlerini degi§tirmek onlarda seciyye halini ald1. 
Emredilen amelleri terkettiler. Yasaklananlan i§lediler. Bu sebeple Al
lah Teala, mti'minlerin fer'i ve asli hi<; bir konuda onlara benzememe
lerini emrediyor. Nitekim ibn Ebu Hatim der ki : Bize babam ... Rebi ' 
ibn Amile el-Fezari'den nakletti ki; o, §byle demi§ : Bize Abdullah ibn 
Mes'ud oyle bir hadis nakletti ki; ne Allah'm kitabmda, ne de Peygam-

a did . 
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berin buyruklannda ondan daha garib bir §ey i§itmedim. 0 dedi ki : is
railogullarmm uzerinden uzun bir sure gec;ince kalbleri katlla§tl da 
kendiliklerinden bir kitab ihdas ettiler. Bunu gonulleri istedi, dilleri tat
hla§tlrdl ve zevkli k1ld1. Hakikat ise birc;ok konuda onlann istekleriyle 
gerc;eklerin arasm1 aymyordu. Onlar dediler ki : Gelin .biz israilogulla
n m §U kitab1m1za davet edelim. Kim bu kitabda bize uyarsa onu bira
kir, kim de bize uymaktan kac;m1rsa onu oldururuz. Boyle de yapt1lar. 
ic;lerinde derin bilgi sahibi (fakih) bir adam vard1. Onlarm yaptlklanm 
gorunce, Allah'm kitablanndan bildigi hakikatlara yoneldi ve onu ince 
bir §eye yazarak durdu, buktU ve bir boynuzun ic;:ine yerle§tirdi. Sonra 
o boynuzu boynuna ast1. Onlar birbirlerini oldurmeye giri§ince kendi 
aralannda §byle dediler : Ey falancalar; siz israilogullan arasmda olu
mu yayd1mz. Gelin falancay1 c;agmn da kitabm1z1 ona arzedin. Eger o 
size uyarsa, diger insanlar da bu konuda size uyacaklard1r. Eger uymaz
sa onu oldurun. Bunun uzerine o bilgili adam1 c;agird1lar ve; sen bizim 
kitab1m1zda olanlara inamyor musun? dediler. 0 ; sizin kitab1mzda ne 
\"ar? Onu bana gosterin, dedi. Onlar da ba§tan sona kitablanm ona 
gosterdiler ve; sen buna inamyor musun? dediler. 0 da; evet, ben bunda 
olana iman ettim, dedi. Ve eliyle boynuzu gosterdi. Boylece onu oldur
meyip sag b1rakt1lar. Adam olunce. kabrini ac;t1klannda o kitab1 boy
nuza as1lm1§ olarak gorduler ve boynuzun ic;inde sakll bulunan Allah' 
:n kitabm1 buldular. Birbirlerine dediler ki : Ey falanc1lar, biz bu ada
nm bir fitneye tutuldugunu i§itmemi§tik. Boylece israilogullan yetmi§ 
ki millete aynld1lar. Onlann milletlerinin en hayirllsi boynuz sahibinin 

milletinden olanlard1r. ibn Mes'ud der ki : Siz hayatta kalacak olursa
ruz veya sizden hayatta kalanlar bulunursa; ho§ gormeyeceginiz §eyle
m ortaya c;:Ikt1gm1 ve onlan degi§tirmeye gucunuzun yetmedigini gore
·azacaksmiz. Bir ki§inin kalben bir §eyden ho§lanmad1gm1 Allah Tea
'nm bilmesi ki§i ic;:in yeterlidir . 

Ebu Ca'fer et-Taberi der ki : Bize Abd ibn Huneyd ... ibrahim'den 
kletti ki; Atris 'ibn Arkub, Abdullah ibn Mes'ud'a gelerek : Ey Abdpl-

h, ma'rUfu emretmeyip munkeri nehyetmeyen ki§i helak oldu, dedi. 
B nun uzerine Abdullah ibn Mes'ud dedi ki : Kalbi ma'rufu bilmeyen 
·e munkeri de reddetmeyen ki§i helak oldu. israilogullannm uzerinden 

un bir sure gec;:ince kalbleri kat1la§tl da kendi elleriyle yazd1klan ki-
. blar icad ettiler. Gonulleri bunu istedi, dilleri de onu guzel gosterdi. 
lZ bu kitab1 israilogullanna arzederiz, ona inanam sag b1rak1r, inkar 
eni oldururuz ,dediler. Onlardan bir ki§i Allah'm kitab1m bir boynu
n ic;:erisine koydu, sonra boynuzu iki gogsunun arasma yerle§tirdi. 
a. sen bu kitaba inamyor musun? dediklerinde, ben ona inandim· de
·e iki gogsu arasmdaki boynuzu go.sterdi. B.en o kitaba nic;: in inanma
akmi§Im? dedi. i§te bugun israilogullan arasmdaki topluluklann 
:yisi 0 boynuz sahibinin kavminden olanlardll". 
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«Bilin ki; Allah ,oliimiinden soma yeryiiziinii diriltiyor. Akledesi
niz diye, size ayetleri ag1kga bildirdik.>> Bu ayet-i kerime Allah Teala'
nm katlla§an kalbleri sonradan yumu§atacagma, sap1khga dii§IDU§, hay
rette kalml§ olanlan tekrar hidayete erdirecegine, §iddete miibtela 
olanlan bilahare s1kmtldan uzak tutacagma i§arettir. Nas1l yagmur c;o
rakla§ffil§ toprag1 oliimiinden soma diriltirse, Kur'an da delillerin ge
tirdigi apac;1k buhranlarla katlla§ffil§ kalbleri aym §ekilde hidayete erdi
rir. Hie; bir hakikatm ula§amayacag1 §ekilde kilitlerle kitlenmis olan 
kalbleri Allah tekrar nur ile aydmlatlr. Diledigini sap1khktan sonra hi
dayete erdiren, diledigini de miikemmellikten soma sap1khga siirdiiren 
Allah'1 tesbih ederiz. 0 ki; diledigini yerine getirendir. 0 ki; biitiin yap
tlklarmda adaletle hiikiim verendir. 0 ki; Latif'tir, Habir'dir, Kebir'dir, 
Miiteal'dir. 

18 - Dogrusu sadaka veren erkeklerle, sadaka veren 
kad1nlar ve Allah'a guzel bir odunc; verenlere; i~?te onlara, 
kat kat artinhr ve onlara degerli bir mukaJat vardir. 

19 - Allah' ave peygamberlerine iman edenler; i~te on
lar, Rablan katinda dogrular ve ~?ahidlerdir. Onlann hem 
mukafatlan, hem de nurlan vard1r. Kufredip te ayetlerimi
.zi yalanlayanlara gelince; onlar da cehennem yaranidir
lar. 

Allah Teala, muhtac; olan fakir ve miskinlere sadaka veren Hkek
lerin ve kadmlarm nail olacag1 sevablan haber veriyor ve onlarm «Al
lah'a giizel bir odiinc; verenler.n oldugunu bildiriyor. Onlar Allah'm n
zasmi bekleyerek, s1rf onu elde etmek ic;in halis bir niyetle sadaka ve
rirler. Verdikleri ki§ilerden bir kar§lhk ve te§ekkiir beklemezler. Bu se
beple Hak Teala, onlar hakkmda: «i§te onlara, kat kat artmhr.» buyu
ruyor. Yani onlarm bir iyiligine on misliyle mukabele edilir ve bu, yedi 
yiiz katma kadar t;Ikanhr. Hatta bunun da otesinde «Onlara degerli bir 
miikatat vard1r.n Giizel, sayg1deger bir kar§Ihk ve §erefli bir s1gmak, 
elveri§li bir merci' vard1r. 

tll 
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«Allah'a ve peygamberlerine iman edenler; i§te onlar, Rablan ka- \ 
tmda dogrular ve §ahidlerdir.» Bu ifade, muteakib ifade ile a~aklan
illl§tlr: «Onlarm hem mukafatlan, hem de nurlan vard1r.» 

Ebu Duha. der ki: «i§te onlar, Rablan katmda dogrulardlr.)) Sonra 
soz yeniden ba§layarak «i§te onlar ,Rablan katmda §ahidler (§ehidler) 
dir. Onlarm Rablan katmda hem. mukatatlan hem de nurlan vard1r.)) 
cumlesi devam etmektedir. Dahhak, Mesruk, Mukatil ibn Hayyan ve 
ba§kalan da boyle demi§lerdir. Amir, Ebu Duha kanahyla Mesruk'tan 
o da Abdullah'dan nakleder ki; o, burada kasdedilenler ti<; s1mf insan
dlr : Sadaka verenler, dogrular ve §ahidler, (§ehidler) dir. Nitekim Al
lah Teala Nisa suresinde de §6yle buyurmaktad1r : «Kim Allah'a ve pey
gambere itaat ederse; i§te onlar, Allah'm nimetine eri§tirdigi peygam
berler, Slddikler, §ehidler ve salihlerle birliktedirler.)) (Nisa, 69) ayeti 
.dogrularla §ahidlerin (§ehidlerin) arasm1 ayirmi§tlr. Bu da onlarm iki 
sm1f olduguna delalet eder. ~uphesiz ki dogrular, §ehidlerden makam 
bak1mmdan daha yucedirler. Nitekim imam Malik ibn Enes ,el-Muvat
ta' isimli eserinde Safvan ibn Selim kanahyla ,Ata ibn Yesar'dan nak
leder ki; Ebu Said el-Hudri Rasulullah (s.a.)m §Oyle buyurdugunu bil
dirmi§tir. Muhakkak ki cennet ehli, ada halkma yukardan goriiniirler. 
T1pk1 ufukta Dogudan Batiya dogru kayan parlak y1ld1zm goriindiigii 
gibi. <;iinkii bunlar arasmda fazilet bak1mmdan farkhhk vard1r. Orada 
bulunanlar: Ey Allah'm Rasulii, buras1 peygamberlerin konaklan mi
dir k~ onlardan ba§kas1 oraya ula§amamaktadir? dediler. Rasulullah 
(s.a .) buyurdu ki: Evet nefsim kudret elinde bulunan (Allah)a yemin 
ederim ki, oras1 Allah'a iman etmi§ ve peygamberleri dogrulami§ ki§iler 
i<;indir. Buhari ve Muslim, bu hadisin imam Malik kanahyla tahricinde 
ittifak etmi§lerdir. 

Ba§kalan da derler ki : «i§te onlar, Rablan katmda dogrular ve §a
hidlerdir. Onlann hem miikafatlan hem de nurlan vard1r. )) kavli ile 
Allah'a ve peygamberlerine iman eden mii'minleri:h dogrular ve §ahid
ler oldugu bildirilmektedir. ibn Cerir Taheri bu rivayeti Miicahid'den 
nakleder, sonra da §Oyle der : Bana Salih ibn Harb .. . Bera ibn Azib'den 
nakletti ki ; o, Rasulullah (s.a .)m §byle buyurdugunu i§ittim ,demi§tir: 
Benim iimmetimin mii'minleri §ahidlerdir. Bera der ki : Sonra Hz. Pey
gamber bu ayet-i celile'yi okudu. Bu hadis garibtir. Ebu ishak, Amr ibn 
Meymun'dan nakleder ki; o, bu ayetin tefsirinde mii'minler k1yamet 
gtinii iki parmak gibi birlikte gelirler, demi§tir. 

«i§te onlar, Rablan katmda dogrular ve §ahidlerdif.ll Yani §ahidler 
Rablan katmda Nairn cennetlerindedirler veya §ehidler Nairn cennetle
rindedirler. Nitekim Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde bildirilir ki : ~e

h idlerin ruhlan, ye§il bir ku§ bi<;iminde cennette u<;arlar ve diledikleri 
·<>rlere konarlar. Sonra kendilerine s1gmn:lar. Rabb1m onlara bir kez 
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muttali' olur ve der ki : Ne istiyorsunuz? Onlar : Bizi y~niden diinya di
yarma dondiirmeni ve orada Senin i<;;in sava~1p ilk seferinde oldiiriildii
giimiiz gibi, oldiiriilmeyi isteriz. Allah Teala buyurur ki : Ben, onlarm 
bir daha o diinyaya dondiiriilmeyeceklerine karar verdim. 

<<Onlarm hem miikafatlan, hem de nurlan vard1r.n Rablan katm
da degerlidirler, miikafatlan ve onlerinden ko§an muazzam nurlan var
dlr. Diinya diyannda iken yaptlklan amellere gore orada farkll durum
larda bulunurlar. Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Yah
ya ibn ishak ... Orner ibn Hattab'dan nakletti ki; o, Rasulullah (s.a.)m 
f?Oyle buyurdugunu i§ittim, d~mi§tir : ~ehidler dorttiir. Birisi Imam 
saglam mii'min bir erdir ki; dii§manla kar§Ila§Ir, Allah'a verdigi soze 
sadakat gosterip oldiiriiliir. i§te o, insanlarm kendisine §6ylece baktlk
lan -Hz. Peygamber ba§ml o kadar kald1rd1 ki nihayet ba§mdaki tak
ke dii§ti.i veya Omer'in takkesi dii§tii- kimsedir. ikincisi; 1lgm agacl
nm dikeniyle gogsiine vurulmu§ gibi dii~manla kar§lla§an mii'mindir 
ki. sahibi belirsiz bir ok gelir ve onu oldiiriir. i§te pu da ikinci derece
dedir. U<;;iinciisii; salih ameline kotii amel kan§tlrml§ olup da dii§man
la kar§lla§an ve Allah'a verdigi soze sadakat gosterip oldiiriilmii~ olan 
mii'mindir. Bu da ii<;;iincii derecededir. Dordiinciisii; kendi nefsine a§m 
davramp zulm etmi§ olan ~mii'mindir ki, dii§manla kar§lla§illl§, Allah'a 
verdigi soze sadakat gosterip oldiiriilmii§ti.ir. i§te bu da dordiincii dere
cededir. Ali ibn el-Medini de ... Ebu Lehia kanahyla Hz. Omer'den 
bu hadisi bu §ekilde rivayet eder ve bu hadisin ravileri arasmda; M1s1r' 
h Salih bir ravi bulunmaktadlr, der. Tirmizi d~ ibn Lehia'mn h9.disin
den bunu rivayet eder ve hasen, garib bir hadistir, der. · 

<<Kiifredip te ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; onlar da cehen
nem yaramd1rlar .n Allah Teala bahtiyarlann durumunu ve akibetlerini 
~ikrettikten sonr::t onlara ilave olarak ~akilerin durumunu aGlkhyor : 
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20 - Bilin ki; diinya hayat1 ancak bir oyun, bir eglen
ce, bir sus, araniZda bir oviinme ve daha <;ok mal ve evlad 
sahibi olmak isteginden ibarettir. Bu; yagmurun bitirdigi, 
ekicilerin de ho~una giden bir bitki gibidir ki, sonra kurur 
da sapsan oldugunu goriirsiin. Sonra da <;6r<;6p olur. Ahi
rette ~iddetli azab vard1r. Allah'1n nzas1 ve magfireti de 
vard1r. Diinya hayati, aldat1c1 bir ge<;inmeden ba~ka bir 
~ey de degildir. 

21 - Rabb1n1zdan bir magfirete, Allah'a ve peygam
berlerine iman edenler i<;in haz1rlanm1~ olup ta geni~ligi 
yerle gogiin geni~ligi kadar olan cennete ko~u~un. i~te bu; 
Allah'1n lutfudur, onu diledigine verir. Allah, biiyiik lutuf 
sahibidir. 

Allah Teala dunya hayatmm durumunu kuc;uklugunu ve degersiz 
ligini gostererek buyuruyor ki : «Bilin ki; dtinya hayatl ancak bir oyun, 
bir eglence ,bir sus, aramzda bir ovunme ve daha c;ok mal ve evlad sa
hibi olmak isteginden ibarettir.» Dunya hayatmm dtinya ehli katmda
ki neticesi ve bzu i§te bundan ibarettir. Nitekim Al-i imrfm suresinde 
de §byle buyuruluyor : «Kadmlardan, ogullardan, kantar kantar altm 
ve gumti§ten ni§anh atlardan, develerden ve ekinlerden gelen zevklere 
a§m dti§ktinluk; insanlar ic;in suslenip ho§ gorundu. Bunlar dunya ha
yatmm gec;imidir. Oysa gidilecek y~rin guzel olam Allah katmdad1r.n 
(Al-i imran, 14) Sonra Allah Teala, dunya hayatmm rani bir nimet ve 
gec;ici bir c;ic;ek oldugunu bildirerek ornek veriyor ve §byle diyor : Bu; 
yagmurun bitirdigi, ekicilerin de ho§una giden bir bitki gibidir. ·• ( ~I ) 
kelimesi insanlann yagmurdan timid kesmelerinden sonra yagan yag
murdur. Nitekim ~ura suresinde Allah Teala §byle buyurur : «O'dur ki 
umitlerini kestikten sonra yagmuru indirir.» (~ura, 28) ccEkicilerin de 
ho§una giden o yagmur ekenlerin ho§una giderse, dtinya hayat1 
da oylece kafirlerin ho§una gider. <;unku onlar, dunya hayatma en c;ok 
h1rs gosteren ve insanlar arasmda dunyaya en c;ok meyledenlerdir. 
uSonra kurur da sapsan oldugunu gorursun. Sonra da c;orc;op olur. » 
Ekin, ekeni heyecanlandmr. <;unku sen onu once yemye§il iken sonra 
sararml§ gorursun. Sonra da kuruyup c;orc;op haline donti§tir. Dtinya 
hayatl da boyledir. Once delikanh gibidir. sonra olgunla§lr, arkasmdan 
da buru§mU§ kocakan gibi olur. insanoglu da boyledir. Omrunun ilk 
<;aglarmda ve genc;liginin co§kunluk zamamnda gorunttisu parlak, her 
taraf1 yumw~ak, ter u taze bir delikanl1d1r. Sonra ya§lanmaya ba§lar, 
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tabiatl degi§ir, birtak1m gti~ kaynaklan ttikenir ve ardmdan btiytiytip 
hareketi az, enerjisi zay1f ya§ll bir ihtiyar halini ahr. En kti~tik bir §e
yi yapamaz olur. Allah Teala'nm buyurdugu gibi : «Allah O'dur ki; 
sizi gti~siiz olarak yaratml§tlr. Gii~siizliikten sonra kuvvetli k1lm1§, son
ra kuvvetliligin ardmdan gii~siiz ve ihtiyar yapml§tlr. 0, diledigini ya
ratlr. 0, Alim'dir ,Kadir'dir.» (Rum, 54) Bu misal; dtinya hayatmm ze
val bulacagma ,y1k1hp gidecegine ve neticesiz bombo§ bir hayat oldu
guna delalet ettigi i~in, ahiret mutlaka gen;ekle§eceginden Allah Te
ala dtinya hayatmdan ka~mmayl ve ahirete ko§mayl bildirerek hayirll 
olan yola te§vik ediyor ve diyor ki : uVe ahirette §iddetli azab vard1r. 
Allah'm nzas1 ve magfireti de vard1r. Dunya hayat1 aldat1c1 bir ge~in
meden ba§ka bir §ey degildir.n <;ok yakmda gelecek olan ahiret haya
tmda ya §U vard1r, ya da o: Ya §iddetli bir azab veya Allah'tan magfiret 
ve nza. uDiinya hayat1 aldatlc1 bir ge~inmeden ba§ka bir §ey degildir.)) 
Bu diinya hayatl bir ge<_;inme ve eglenmedir. Fanidir, kendisine bel ve
renleri aldatlr. Ona baglananlar onunla gururlamp hayrete dii§erler ve 
ondan ba§ka diyar ve ondan ate gidilecek yer olmad1gma inamrlar. Ger
~ekte ise o, ahirete nisbetle son derece degersiz ve c1hZd1r. ibn Cerir Ta
heri der ki : Bize Ali ibn Harb .. . Ebu Hiireyre'den nakletti ki; Rasulul
lah (s.a.) §oyle buyurmu§: Cennette bir kam<_;lhk yer, dunyadan ve 
dtinyadakilerden daha hay1rlld1r. Allah'm uDtinya hayat1 aldatlc1 bir 
ge<_;inmeden ba§ka bir §ey degildir.n kavlini okuyun. Bu hadis Buhari' 
de son k1smmdaki fazlallk olmadan yer almaktad1r. Allah en iyisini bi
lendir. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize ibn Ntimeyr ve Veki' ... 
Abdullah'dan naklederler ki; Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§ : Cen
net sizden birinize ayakkab1s1mn bagmdan daha yakmd1r, cehennem 
de boyledir. Buhari bu hadisi Sevri kanahyla ... Abdullah'tan . tahricte 
miinferid k!llml§tlr. Bu Hadis-i §erif iyiligin ve kotiiliigiin insana yak
la§acagma delildir. Durum boyle oldugu i<;in Allah Tea.la emrine itaat 
ederek, yasaklanm terkederek giinahlarm ve yanlu~hklarm bagl§lan
masmi saglayan, sevab ve dereceleri elde etmeye vesile olan hay1rlara 
ko§mayi te§vik ediyor ve buyuruyor ki: uRabbm1zdan bir magfirete, ge
ni§ligi yerle gogtin geni§ligi kadar olan cennete ko§U§Un.)) Bundan mak
sad, cins olarak gok ve yeryiiztidiir. Nitekim bir ba§ka ayette §6yle bu
yurur : «Rabbm1zm magfiretine ve geni§ligi goklerle yer aras1 kadar olan 
cennete kO§Un. 0, takva sahipleri ir;in hazlrlaniDI§tlr.n (Al-i imran, 133) 
Burada ise §Oyle buyuruyor : «Rabb1mzdan bir magfirete, Allah'a ve 
peygamberlerine iman edenler i~in haz1rlanm1§ olup ta geni§ligi yerle 
gogiin geni§ligi kadar olan cennete ko§U§Un. i§te bu; Allah'm lutfudur, 
onu diledigine verir. Allah, biiyiik lutuf sahibidir.n Allah'm, cennet eh
linden klld1g1 kimselere vermi§ oldugu bu lutfu O'nun ihsam ve in'ami
dir. Daha once de belirttigimiz gibi sahih hadiste muhacirlerin fakirle-
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ri derler ki : Ey Allah'm Rasulii, mal ve miilk sahipleri yiice derecelere 
ve nimet dolu karargaha ge<;ip gittiler. Raslllullah (s.a.) dedi ki : 0 da 
ne oluyormu§? Onlar dediler ki : Onlar bizim namaz kildigimiz gibi na
maz k1hyorlar, bizim oru<; tuttugumuz gibi oru<; tutuyorlar. Ama onlar 
sadaka veriyorlar biz veremiyoruz, onlar kole azad ediyorlar, biz azad 
edemiyoruz. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Ben size oyle bir §ey gostere
yim ki onu yaptigm1z zaman sizden ba§kalanm ge<;ersiniz. Sizin yapti
gimz gibisini yapmad1k<;a hi<; bir kimse sizden daha iistiin olamaz : Her 
namazdan sonra otuz ii<; kere tesbih <;eker, tekbir getirir ve hamdeder
siniz. Doniip dediler ki : Mal sahibi karde§lerimiz bizim yaptlklanmiZl 
duydular ve onlar da aymsm1 yaptllar. Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) 
<<i§te bu; Allah'm lutfudur, onu diledigine verir.>> buyurdu. 

22 - Yeryuzune ve s1z1n ba~1n1za gelen herhangi bir 
musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan evvel kitabd~ bu- , 
lunmas1n. $U.phesiz ki bu; Allah'a gore kolayd1r. · 

23- Kaybettiginize uzulmeyesiniz ve size verdigi ni
metlerle ~Imarmayas1n1z diye. Allah, kendini begenip bo
bur lenenleri sevmez. 

24 - Onlar ki, cimrilik ederler ve insanlara da cimrili
gi emrederler. Kim yti.z <;evirirse; ~uphesiz ki Allah, her 
~eyden mustagni ve hem de layik olandlr. 

Allah Teala karalan kararla§tlrmazdan once, mahlUkatl hakkm
da takdir etmi§ oldugu hiikmiinii haber vererek buyuruyor ki : «Yeryii
ziine ( <;evrede) ve sizin ba§Imza gel en (kendi nefislerinizde kar§Ila§tlgl
mz) herhangi bir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan evvel kitab
da bulunmasm.)) Biz mahlUkatl yaratmadan ve rahimleri temizle
meden once onu kitabda kaydetmi§ olmayahm. Baz1lan da <<Biz onu ya
ratmadan evvel)) kavlinin ruhlara ait oldugunu soylemi§lerdir. Daha 
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ba§kalan da musibetlere ait oldugunu soylerler. En guzeli ise yaratlk
lara ve canhlara raci' olmadigidir. <;unku soz, buna dela.let etmektedir. 
Nitekim ibn Cerir Taheri der ki : Bana Ya'kub .. . Mansur ibn Abdurrah
man'dan nakletti ki; o, §Oyle demi§tir : Ben Hasan ile beraber oturu
yordum ki bir adam §6yle dedi: Ona «Yeryuzune ve sizin ba§Imza ge
len herhangi bir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan evvel kitabda 
bulunmasm.n ayetini sor. Ben ona bunu sorunca, dedi ki: Tesbih ede
rim Allah'I· bundan kim ku§kulanabilir? Daha rahimler temizlenmez
den once ,gokle yer arasmdaki her musibet Allah'm kitabmda kayidll
dir. Katade ise der ki : «Yeryuzune ... herhangi bir musibetn kavli ile ku
rakllk kasdedilmi§tir. uSizin ba§Imza gelem kavli ile de, hastahklar ve 
dertler kasdedilmi§tir. Katade der ki : Bize ula§tlgma gore her kime bir 
diken batarsa, her kimin ayag1 surc;erse ve her kimden ter bo§amrsa; 
mutlaka bu ,bir gunahtan dolaYidir. Allah'm bagi§ladiklan ise daha 
da c;:oktur. Bu ayet-i kerime, Allah'm onceden varolan bilgisini redde
den Kaderiyye'nin - Allah onlan rezil etsin- aleyhinde en buyuk de
lildir. Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Abdurrah
man ... Ebu Hani el-Havelani'den nakletti ki; o, Ebu Abdurrahman el
Hubla'nm §Oyle dedigini duymu§tU : Ben Amr ibn As'tan Rasulullah 
(s.a.)m §Oyle buyurdugunu duydum, dedigini i§ittim : Allah gokleri ve 
yerytizunu yaratmazdan elli bin sene once, kaderleri takdir etmi§tir. 
Mtislim de bu hadisi Sahih'inde Abdullah ibn Vehb kanallyla ... Ebu 
Hani'den nakleder. Abdullah ibn V':!hb ilave olarak; ve o zaman Allah'
m Ar§'I su uzerindeydi, dedigini bildirir. Tirmizi de bu hadisi rivayet et
tikten sonra; hasen, sahih bir hadistir, der. 

uf?uphesiz ki bu; Allah'a gore kolayd1r.u Yani Allah Teala'nm e§
yaYl olmazdan once bilmesi ve olacag1 zamana uygun olarak takdir 
edip yazmas1 ,Allah Azze ve Celie ic;in c;ok kolayd1r. Zira 0, olmu§U ve 
olacag1 bildigi gibi, olmayam da ve onun ohnu§ olsayd1 nas1l olacagm1 
da bilir. 

((Kaybettiginize uzulmeyesiniz ve size verdigi nimetlerle §Imarmaya
smiz diye ." Bizim daha onceki bilgimiz, e§yfiy1 olmazdan once kaybedi§i
miz ve varllklan varhktan once takdir edi§imiz ile size bildirmemizin 
sebebi; ba§Imza gelecek §eyin sizden uzakla§mayacagmi ve size isabet 
etmeyecek §eyin de ba§Imza gelmeyecegini bilmeniz ve dolay1s1yla kay
bettiginize uzulmemeniz ic;indir. Qtinku Allah bir §eyi takdir etmi§Se, 0 

muhakkak olacaktlr. (<Ve size verdigi nim':!tlerle ~1mannayasm1z diye.)) 
Size gonderdigi nimetlerle . Baz1lan da bu kelimeyi ( ~liT ) ~eklinde 
okurlar ki bu takdirde size verdigi anlamma gelir. Her iki anlam da 
birbirini gerekli k1lar. Yani Allah'm size lutfettigi nimetlerle ovunup 
§Imarmayasmiz diye. <;unku bu, sizin gayretiniz ve yorulmamz netice
sinde degil, yalmz ve yalmz Allah'm size takdir edip nz1klandirmas1 so-

b 
b 

D 



Hadid, 22, 24) HADlSLERLE KUR' AN -I KERIM TEFS1R1 7757 

nucudur. Oyleyse Allah'm nimetlerini, §lmankhk ve azgmhk vesilesi kl
hp ta onunla insanlara kar§I boburlenmeyin. Bu sebeple hemen ayetin 
devammda ((Allah, kendini b~genip boburlenenleri sevmez.» buyuruyor. 
Kendini begenip kibirlenen ve ba§kalarma kar§I ogunen kimseleri. ikri
me der ki: Herkes mutlaka sevinecek ve uzlilecektir. Ama siz sevinci 
§likur, uzuntliyu de sab1r vesilesi k1lm. 

<. 

<<Onlar ki, cimrilik ederler ve insanlara da cimriligi emrederler ,, 
Kotlilukleri i§leyip halk1 da kotullige te§vik ederler. Kim de Allah'm 
emir ve itaatmdan yuz c;evirirse; §liphesiz ki Allah, her §eyden mustag
ni ve hamde lay1k olandir.» Musa (a.s.)nm dedigi gibi: ((Siz ve yeryu
zunde bulunanlann hepsi nankorluk etseniz muhakkak ki Allah, mus
t,agni ve hamde Iay1k olandu.n (ibrahim, 8). 

25 -- Andolsun ki Biz, pey gamberlerimizi ac;1k deliller
le gonderdik. Ve insanlann adaleti ayakta tutmalan ic;in 
beraberlerinde kitab1 ve mizan1 indirdik. Bir de kendisin
de c;etin bir sertlik ve insanlar ic;in faydalar bulunan demi
ri indirdik. Allah; kimin gormeden Allah'a ve peygamber
lerine yard1m edecegini bilir. Muhakkak ki Allah; Kavi'
dir, Aziz'dir. 

Allah Teala buyuruyor ki : «Andolsun ki Biz ,peygamberlerimizi 
ag1k delillerle gonderdik.n Gozahc1 huccetler, kesin deliller ve mucize
lerle gonderdik. <<Ve insanlann adaleti ayakta tutmalan igin beraber
lerinde kitab1 ve mizam indirdik.n Kitabdan maksad, dogrulanmi§ olan 
nakildir. Mizan ise adalettir. Mucahid ,Katade ve ba§kas1 boyle demi§
tir. Bu sakat gorli§llilerin kar§I <;1ktlklan, dogru ve saghkh ak1l sahip
lerinin §ehadet ettikleri hakkm kendisidir. Nitekim Allah Teala §Ciyle 
buyurur: ((Rabbmdan ag1k bir delil uzerinde bulunan, ardmca da Rab
bi tarafmdan bir §ahid gelen gibi midir? n (Hud, 17), HAllah'm fltratl 
ki, insanlan bu f1trat uzere yaratmi§tlr.» (Rum, 30). ((Gogu yukselt
mi§, mizam koymu§tur.» (Rahman, 7) Burada ise <<insanlann adaleti 
ayakta tutmalan igin.» buyurmaktadir. Yani hak ve adaletle hukmet-
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meleri ic;in. Bu ise peygamberlerin haber verdikleri gerc;eklere uymak, 
emrettikleri gergeklere baglanmakt1r. <;unkti onlann getirmi§ olduklan 
§eyler gerc;egin kendisidir ve onun otesinde hie; bir gerc;ek yoktur. Nite
kim Allah Teala. En'am suresinde §byle buyurur: <<Rabbmm sozu; dog
ruluk ve adalet yonunden tam kemalindedir.n (En'am, 115) o, verdigi 
haberlerde dogru, koydugu emir ve yasaklarda adildir. Bu sebeple mii' 
minler.cennetteki kb§klere yerle§ip ytice mertebelere ve sevinc; dolu safa
lara erdikleri zaman §Oyle diyeceklerdir: ((Hamdolsun Allah'a ki; bizi 
buna hidayet etti. Eger Allah bizi hidayete erdirmemi§ olsayd1; biz hi
dayete erecek degildik. Andolsun ki; Rabb1m1zm peygamberleri hakk1 
getirmi§lerdir.n (A'raf, 43). 

((Bir de kendisinde kesin bir sertlik ve insanlar ic;in faydalar bulu
nan demiri indirdik.H Demiri Haktan ytiz c;evirip aleyhlerinde delil or
taya konduktan sonra Hakk'a kar§l gelenleri korkutan bir vas1ta k1ld1k. 
Bu sebeple peygamberligin geli§inden sonra, on tic; y1l boyunca Allah'm 
Rasultine Mekke'de inen surelerde mti§riklerle tartl§ffiaSl ,at;Iklamalar 
yapmas1 ve tevhidi izah edip apag1k belgeler ve deliller vaz'etm'=si vahye
dilmi§tir. Muhalefet edenlerin aleyhinde delil ortaya konunca; Allah, 
hicrete izin vermi§ ve muhaliflere kar§l kiht;la sava§may1 emretmi§, 
Kur'an'a kar§l gelen, onu yalanlay1p inad edenlerin boynunun vurul
masmi buyurmu§tur. imam Ahmed ibn Hanbel ve Ebu Davud, Abdur
rahman ibn Sabit ibn Sevban kanallyla ... Abdullah ibn bmer'den nak
lederler ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : K1yametin ontin
de ben k1ll<;la gonderildim ki; yalmz ve yalmz Allah'a ibadet edilsin ve 
O'na §irk ko§ulmasm. Benim nzk1m okumuri golgesi altmda kilmml§
tir. Zillet ve ktigtikltik benim emrime muhalefet edenlerin tizerine ol
sun. Kim de bir kavme benzerse; o, onlardand1r. Bu sebepl8 Allah Te& 
la, <<<;etin bir sertlikn diyor. Yani k1h<;, m1zrak, ok, z1rh ve benzeri sert. 
§eyler ond~n yap1llr. ((insanlar ic;in faydalar» Yani gegimlerini sagla
mak igin sikke, balta, nacak, testere ve keski gibi tanmda. terzilikte, 
yemek ve ekmek pi§irmede kendisinden yararlamlan al~tleri kasdedi
yor. Alba' ibn Ahmed, ikrime kanahyla Abdullah ibn Abbas'm §byle de
digini naklediyor : Uc; §ey Adem ile beraber indi : Bunlar 6rs, geki<; ve 
kerpeten .ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim de bu rivayeti nakleder. 

((Allah; kimin, gormeden Allah'a ve peygamberine yard1m edece
gini bilir.» Yani Allah ve Rasultine yard1m igin kimin silah ta§Imak ni
yetinde oldugunu bilir. ((Muhakkak ki Allah; Kavi'dir, Aziz'dir.>J Kuv
vetlidir, izzetlidir, insanlara ihtiyag duymaks1zm kendi.sine yard1m eden
Jere yard1m eder. Cihad1 s1rf sizi denemek iizere emretmi§tir. 
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26 - Andolsun ki Biz Nuh'u ve ibrahim'i gonderdik. 
Peygamberligi de, kitab1 da onlann soyuna verdik. Onlar
dan kimi dogru yoldad1r, i~lerinden bir~ogu da fas1klard1r. 

27 - Sonra onlann izleri uzerinde, peygamberlerimizi 
ard arda gonderdik. Meryem Oglu isa'y1 da arkalanndan 
gonderdik. Ona incil'i verdik ve ona uyanlann kalblerine 
bir ~efkat ve merhamet koyduk. Onlann uydurduklan 
rehbaniyyete gelince; onu kendilerine Biz yazmad1k. Fakat 
kendileri Allah'In nzasinl kazanmak i~in yaptllar. Ama 
buna da hakk1yla riayet etmediler. Biz de onlardan ilnan 
etmi~ olanlara ecirlerini verdik. i~lerinden <;ogu ise fas1k· 
lard1r. 

Allah Tea.la, Hz. Nuh'u peygamber alarak gonderdigi demden bu 
yana, her peygamberi ve rasulii anun ziirriyetinden gondermi§ aldugu

u haber veriyar. Keza Rahman'm dastu alan ibrahim (s.a.)in ziirriye
nden. Gokten hie; bir kitab indirmemi§, hie; bir peygamber gonderme
i~ ve andan sanra hie; bir insana vahiy iletmemi§tir ki anun siilale-

·nden almasm. Nitekim bir ba.§ka ayette «Sayundan gelenlere kitab ve 
ygamberlik verdik.>> (Ankebut, 27) buyuruyar. Nihayet israilagulla-

. dan gelen peygamberlerin sanuncusu alan ve Hz. Muhammed (a.s.)
~elecegini miijdelemi§ alan Meryem Oglu isa gelmi§tir. Bunun ic;in 
K Teala : ((Sanra anlarm izleri iizerinde, peygamberlerimizi ard arda 

nderdik. Meryem Oglu isa'y1 da arkalanndan gonderdik. Ona incil'i 
rdik ve ana uyanlarm kalblerine bir §efkat ve merhamet kayduk.n bu
r uyar. incil, Allah'm Hz. isa'ya vahyetmi§ aldugu kitabd1r. Kalbleri

·efkat ve m~rhamet kanulanlar ise; havarilerdir. Or.larm kalblerin-
• ·aratlklara kar§I merhamet vard1r. «Onlann uydurduklan rehbaniy

gelince ... n H1ristiyan iimmetinin uydurdugu ruhbanhga gelince; 
u kendilerine Biz yazmad1k.n Yani Biz ana hiikmetmedik, sadece 
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kendiliklerinden boyle bir yolu benimsediler. <tFakat kendileri Allah'm 
nzas1m ka:?anmak ic;in yaptllar.n Burada iki gorii§ vardtr : Birincisine 
gore; onlar ruhbanllk ihdas etmekle Allah'm nzasm1 kasdetmi§lerdir 
ki, Said ibn Ciibeyr ve Katade boyle mana verirler. ikincisi ise, Biz on
larm iizerfne bunu yazmad1k, ancak onlara Allah'm nzasm1 aramalan
m yazdtk·/ §eklindedir. 

HAma buna da hakkiyla riayet etmediler.» Kendi tutunduklan yol
da tam olarak yiiriimediler. Bu, iki bakimdan onlar ic;in kotiilemedir : 
Birincisi; Allah'm emretmedigi hususta Allah'm dininde birtak1m uy
durma §eyler c;tkarmalan. ikincisi ise; kendilerini, Allah'a yakla§ttraca
gim iddia ettikleri §eylere baglamp onu hakkiyla y'::rine getirmemeleri. 
ibn Ebu Hatim der ki : Bize ishak ibn Ebu Hamza ... Abdullah ibn Mes' 
ud'dan nakleder ki; o. §oyle demi§ : Allah Rasulii bana; Ey ibn Mes'ud 
dedi. Ben; buyur ey Allah'm Rasulii, dedim. 0, buyurdu ki : Biliyor mu
sun ki .israilogullan yetmi§ iki flrkaya aynldilar. Onlardan ancak iic; 
firka kurtulabildi. Bunlar Meryem Oglu isa'dan sonra azgm krallarma 
kar§I geldiler ve onlan Allah'm dinine ve Meryem Oglu isa'nm dinine 
c;agtrdtlar. 0 zorbalarla sava§tllar, oldiiriildiiler, sabredip kurtuldular. 
Sonra bir ba§ka taife c;tktl ki bunlann sava§ma giicii yoktu. Onlar da 
zorbalann ve krallann kar§tsma c;tkarak onlan Allah'm ve Meryem Og
lu isa'nm dinine davet ettiler. Onlar da oldiiriildiiler, testerelerle dog
randtlar ve ate§te yaktldilar. Ama sabr'::dip onlar da kurtulu§a erdiler . 
Sonra onlardan bir ba§ka taife c;1ktl ki; onlann da sava§ giicii yoktu. 
Adaleti yerine getirmeye giic; yetiremediler. Daglara c;ekilip kendilerini 
ibadete verdiler ve rahib oldular. Allah Azze ve Celle'nin <<Onlann uy
durduklan rehbaniyyete gelince; onu kendilerine Biz yazmadik.n kavli 
ile zikrertilenler i§te bunlardtr. ibn Cerir Taber! bir ba§ka yoldan ve bir 
ba§ka la.ftzla bu hadisi nakled~r ve der ki : Bize Yahya ibn Ebu Talib ... 
Abdullah ibn Mes'ud'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: 
Bizden one~ bulunanlar yetmi§ iic; ftrkaya aynldilar. Onlardan iit;ii kur-

. tuldu . digerleri helak oldu. Son.ra yukandaki gibi hadisi zikreder ve so
nunda §U ilaveleri yapar : Allah'm HBiz de onlardan iman etmi§ alan
lara ecirlerini verdik.» kavli, bana inamp beni dogrulayanlardtr. «ic;Ie
rinden c;ogu ise f8.stklardtr. >> kavli ise beni' yalanlaytp bana muhalefet 
edenlerdir. Raviler arasmda yer alan Davud bu rivayet reddedi
lemez. Bu hadisi, Ebu Ya'la ana isnad etmi§ti. Hadis uyduranlar
dan birisi oldugu ic;in. Onun da senedi 9eyban ibn Ferruh kanahyla 
Saik ibn Hazen'dendir. Dolaytstyla hadis bu yonden kuvvet kazanmt§
tlr. 

ibn Cerir Taheri ve Ebu Abdurrahman en-Nesei der ki : Bize Hli
seyn ibn Hureys . .. Abdullah ibn Abbas'm §byle dedigini nakletti : isa 
(a.s.)dan sonra krallar geldiler. Tevrat'I ve incil'i degi§tirdiler. Onlar-
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dan baz1 inanmi§ ki§iler Tevrat'1 ve incil'i okuyorlardL Krala; §U adam
larm bize kiifretmelerinden daha ag1r bir kiifiir gormiiyoruz, denildi. 
<;iinkii onlar, «Kim.. de Allah'm indirdigi ile hiikmetmezse; i§te onlar, 
kafirlerin kendileridir.n (Maide, 44) ayetini okuyorlardL Aynca bizim 
yaptigimiz §eyleri km1yorlar, kendilerini <;ag1r da bizim okudugumuz 
gibi okusunlar ve bizim inand1g1miz gibi inansmlar, denildi. Kral onlan 
<;ag1rd1, toplad1 ve; ya gert;ek Tevrat ve incil'i okumay1 b1rakmalanm, 
ya da kendilerinin degi§tirdigi k1sm1 okumalanm veya 6ldiiriilecekleri
ni bildirdi. Onlar dediler ki: Bununla maksadm1z nedir? Bizi b1rakln. 
it;lerinden bir grup dedi ki : Bizim i<;in yiiksek bir kule yapm ve bizi 
onun iistiine <;Ikarm. sonra yiyecegimizi ve i<;ecegimizi oraya verin de 
bir daha geri doniip sizin aleyhinizde konu§mayallm. Bir ba§ka grup 
dedi ki: Bizi b1rakm da yeryiiziinde seyahata <;Ikallm. Yaban hayvan
lan gibi yeyip it;elim. Sonra siz bize gii<; yetirirseniz gelin bizi oldii
riin. Bir· ba§ka grup da dedi ki : <;ollerde bizim it;in evler yapm. Biz ku
yular kazahm, baklalar ekelim de, birdaha sizin yammza gelip sizin di
yanmza ugramayallm. Ancak onlarm her kabileden dostlan vard1. On
lar boyle yapt1lar. I§te Allah Azze ve Celle, «Onlarm uydurduklan reh
baniyyete gelince; onu kendilerine Biz yazmad1k. Fakat kendileri Al
lah'm nzas1m kazanmak it;in yaptilar. Ama buna da hakk1yla riayet 
etmediler.n ayetini inzal buyurdu. Hiikiimdann yanmda kalanlar ise 
dediler ki : Falancalarm ibadet ettigi gibi biz de ibadet ederiz, falanca
lann seyahat ettigi gibi biz de seyahat ederiz, falancalarm yaptiklan 
evler gibi biz de ev yapanz. Onlar bu §irk iizere iken kendilerine tabi ol
duklan ki§ilerin imanlarmdan haberdar degildiler. Hz. Peygamber el<;i 
olarak gonderildiginde onlardan <;ok az bir kitle kalmi§tl. I<;lerinden bir 
adam ma'bedinden <;1k1p onlarm yanma indi, bir seyyah seyahatinden 
dondii ve bir ev sahihi evinden geldi. l§te onlar buna inamp dogruladl
lar. Al·lah Azze ve Celle bunlar it;in : «Ey iman edenler. Allah'tan kor-

' kun ve peygamberlerine inanm ki, size rahmetini iki kat versin.n (Ha-
did, 28) buyurdu. Yani hem Meryem Oglu isa'ya inanmalarmdan ve 
Tevrat'1, incil'i dogrulamalarmdan, hem de Hz. Muhammed (a.s.)e ina
mp dogrulamalarmdan dolay1, rahmetinden iki kat versin. Ve Allah Te

hi : <<Size I§Igmda yiiruyeceginiz bir nG.r lutfetsin. )) (Hadid, 28) buyur
u ki bu, Kur'an'd1r. Ve Hz. Peygambere ittiba' etmeleridir. «Ve sizi ba
~lasm ... Boylece kitab ehli, Allah'm Iutfundan hi<; bir §ey elde edeme-

receklerini bilsinler. Muhakkak ki lutuf, biitiiniiyle Allah'm elindedir, 
nu diledigine verir. Allah, biiyiik lutuf sahibidir. )) (Hadid, 29) buyur- . 

du Bu hadisip seyrinde gariblikler vard1r. Bu iki ayetin tefsiri daha 
sonra gelecektir. Allah en iyisini bilendir. 

Hafiz Ebu Ya'la el-Mavs11i der ki: Bize Ahmed ibn isa ... Said tbn 
Abdurrahman'dan nakletti ki ; ona Sehl ibn Ebu Umame anlatmi§. 0 

T efsir, C XIV, F . 487 
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ve babas1 Orner ibn Abdiilaziz doneminde Medine'ye Enes ibn Malik'in 
yamna gitmi§ler. Enes az bir namaz kihyormu§. Miisafir namaz1 gibi 
veya ona yakm bir §ey. Selam verince demi§ ki: Allah sana merhamet 
etsin. Sen bunu farz namaz olarak m1 k1hyorsun, yoksa nafile ibadet 
olarak m1? 0; farz namaz olarak. demi§ ve Rasulullah (s.a.)m namaz1 
budur~ ben ondan asla aynlmad1m. Yalmzca bir §eyi unuttum, diye ek
lemi§. Dogrusu Rasulullah (s.a.) '?6yle derdi: Kendinizi zorlamaym1z 
ki iizerinize zorluk gelir. <;iinkii bir kavim kendilerini zora ko§tular da, 
onlara zorluk gonderildi. i§te kiliselerde · ve ma'betlerde kalmtllan bu
lunan rehbaniyyeti onlar uydurmu§lardlr. Biz onu bunlann iizerine 
yazmad1k. Sonra onlar ertesi giin gelip dediler ki; biz de binip bakahm 
ve ibret alahm. Evet dedi, hepsi de bindiler ve halk1 yok olmu§ <;orak 
bir diyara gittiler. Evler yikilmi§, <;iiriimii§ ve altl iistiine gelmi§ti. On
lar; bu diyan tamyor musunuz? dediler. 0; buras1 ve buramn halk1 ba
na tamt1lmad1. Bu diyar halkm1 azgmhk ve k1skan<;hk helak etti. <;iin
kii hased, iyiliklerin I§1gm1 sondiiriir. AzgmllK ise bunu ya dogrular ve
ya yalanlar. Goz zina eder, avu<;, ayak, beden ve dil, mahrem yer bunu 
ya dogrular veya yalanlar. 

imam Ahmed ibn Hanbel dedi ki: Bize Ya'mur ... Enes ibn Dalik'
ten nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Her peygamberin 
ruhbanllg1 vard1r. Bu iimmetin ruhbanhg1 da; Allah yolunda cihadd1r. 
Hafiz Ebu Ya'la da Abdullah ibn Muhammed kanahyla, Abdullah ibn 
Miibarek'ten aym hadisi nakleder. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bi
ze Hiiseyn ibn Muhammed ... Ebu Said el-Hudri'den nakletti ki; Adamm 
biri ona gelip bana bir tavsiyede bulun, demi§. 0 da demi§ ki: Senin ba
na sordugunu ben senden"once Resulullah(s.a.)a s9rdum da o §6yle bu
yurdu : Ben sana Allah'tan korkmayt tavsiye ederim, <;iinkii o, her §e
yin ba§Idlr. Ve cihada ko§, <;iinkii cihad, islam'm ruhbanhgtdlr. Allah'm 
zikrine ve Kur'§.n okumaya koyul. <;iinkii o, senin goklerdeki rUhun, 
yeryiiziindeki zikrindir. Bu hadisin rivayetinde Ahmed ibn Hanbel miin
ferld kalmi§tir. 
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28 - Ey iman edenler; Allah'tan ko:rkun ve peygam
berlerine inan1n ki, size rahmetini iki kat versin. Size 1~1-
gmda yiiriiyeceginiz bir nur lutfetsin. Ve sizi bag1~las1n. 

Allah Gafurdur, Rahim'dir. 
29 - Boylece kitab ehli, Allah'1n lutfundan hie; bir ~ey 

elde edemeyeceklerini bilsinler. Muhakkak ki lutuf, biitii
niiyle Allah'1n elindedir, onu diled.fgine verir. Ve Allah. 
biiyiik lutuf sahibidir. 

Nesei'nin ibn Abbas'dan naklettigi ve daha once gec;en rivayette 
onun bu ayeti ehl-i kitab'dan iman edenlere hamlettigini gormi.i§ti.ik. 
Kasas suresinin 54. ayetinde de oldugu gibi ,onlara ecirlerinin iki kere 
verilecegi ifade edilmi§ti. Aynca ~a'bi~nin Ebu .Mi.irre kanallyla Ebu 
Musa el-E§'ari'den naklettigi hadiste Rasulullah (s.a.) §6yle buyurur : 
U~ ki§inin mi.ikafati iki kere verilecektir: Birincisi; ehl-i kitab'dan ken
eli peygamberine ve bana iman etmi§ olan ki§iye ecri iki kere verilecek
t ir. ikincisi; Allah'm hakkmi ve efendisinin hakk1m eda eden koleye 
iki ecir vard1r. U~iinciisii; cariyesini iyi te'dib edip edebini giizelle§tiren. 
sonra da onu azad edip evlendiren efendiye iki ecir vard1r. Buhari ve 
Miislim de Sahih'lerinde bu hadisi tahric etmi§lerdir . .Ayetin tefsirinde 
ibn Abbas'a Ukbe ibn Ebu Hakim ve ba§kalan da muvafakat etmi§ler
dir ki, ibn Cerir Taberi'nin tercih ettigi gorii§ de budur. 

Said ibn Ciibeyr der ki : Ehl-i kitab kendilerine iki kez mi.ikafat ve
rilecegini belirterek ogiiniince, Allah Teala bu iimmet hakkmda da §U 
ayeti indirdi: ((Ey iman edenler; Allah'tan korkun ve peygamberlerine 
inamn ki, size rahmetini iki kat versin.ll iki kat rahmet versin ve ay
n ca bunun iistiinde ((Size l§Igmda yiiriiyeceginiz bir nur lutfetsin.ll 
Korliik ve cehaletten kurtulup gormenizi saglayacak hidayeti verip sizi 
bagi§lasm. Allah, bu iimmeti ehl-i kitab'a nur ve magfiretle iistiin kil
mi§tlr. ibn Cerir Taberi bunu Said ibn Ciibeyr'den rivayet eder. Bu 
ayet Allah Teala'mn §U kavli gibidir: ((Ey iman edenler; Allah'tan kor
karsamz 0 size iyi ile kotiiyi.i ay1rd edecek giic; verir. Su~larmiZI orter ve 
sizi bagi§lar. Allah, biiyiik lutuf sahibidir.n (Enfal, 29) 

Said ibn Abdiilaziz der ki: Orner ibn Hattab, yahudi bilginlerin
den derin bir bilgine : Sizin iyilikleriniz en «;ok ka«; kat katlamr? diye 
sordu. 0 da: U~ yiiz elli kat, dedi. Hz. Orner Allah'a hamdederek; bize 
onun iki katmi verdigini . bildirdi. Said ibn Abdiilaziz Allah Teala'mn 
Size rahmetini iki kat versin.n kavlini zikretti. Said ibn Abdiilaziz : 

Cum'a giiniinde de aym §ekilde iki kat· vard1r, dedi. ibn Cerir Taberi bu 
rivayeti nakleder. Bu gori.i§i.i Ahmed ibn Hanbel'in rivayet ettigi §U 

I 
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hadis de destekler. ismail... Abdullah ibn Omer'den nakletti ki; Rasu
lullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : Sizinle Yahudiler ve H1ristiyanlann misa
li i§~iler kullanan bir adamm misalidir. Adam dedi ki: Sabah namazm
dan gun ortasma kadar kim benim i~in ~ah§Irsa bir k1rat veririm. i§te 
yahudiler boyle ~ah§tllar . Sonra dedi ki: Kim gunun yansmdan ikindi 
namazma kadar olan zamanda benim i~in ~ah§Irsa, bir k1rat veririm. 
i§te hiristiyanlar boyle ~ah§tllar. Sonra dedi ki : Kim ikindi namazm
dan gun batmcaya kadar benim i~in ~ah§Irsa, onun iki k1ratma iki kl
rat veririm. i§te siz bu §ekilde ~ah§anlarsmiz. Yahudi ve H1ristiyanlar 
k1zarak dediler ki : Biz daha ~ok ~ah§Iyor ve dal)a az ahyoruz. Allah Te
ala buyurdu ki: Siz mukafatlmzdan hi~ bir §ey kaybettiniz mi? Onlar; 
hay1r ,dediler. Allah Teala buyurdu ki: Dogrusu bu Ben~m lutfumdur 
onu diledigime veririm. Ahmed ibn Hanbel der ki : Bu hadisi bize Mu
emmil .. . Abdullah ibn Omer'den /Nafi'in hadisi gibi nakletti. Bu hadisi 
SUleyman ibn Harb kanahyla ... Nati'den ve yine Kuteybe kanahyla 
Nafi'den tahricde Buha.ri mfinferid kalmi§tlr. 

Buhari der ki: Bana Muhammed ibn Ala ... Ebu Musa'dan naklet
ti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle demi§ : Mfisliimanlarla Yahudi ve Hiristi
yanlarm misali, bir toplulugu surekli olarak tutan i§ sahibinin misali
dir. Onlar sal;lahtan ak§ama kadar o ki§i i~in belirli bir. ucret mukabi
linde ~ah§mak uzere tutulmu§tur. Ama bunlltr gun ortasma kadar ~a
h§Ip bizim i~in §art ko§tugun ucrete ihtiyac1m1z yok, blzim i§imiz bo§ 
degil, demi§lerdir. Adam onlara; yapmaym, i§i~izin geriye kalamm da 
bitirin ve ucretinizi tam olarak alm, demi§ti. Onlar ise i§i b1rak1p git
mi§lerdir. Adam onlardan sonra ba§ka i§~iler tutmu§ ve bugunun §U 
kadar k1sm1m tamamlaym size oncekilere §art ko§tugum ucreti vere
cegim, demi§tir. Onlar da ~ah§mi§lar, ikindi namaz1 va~ti gelince: Bi
zim i§imiz bo§ degil. Senin bizim i~in ta'yin ettigin uctet de senin ol
sun, demi§lerdir. Adam; i§inizin kalan k1smm1 tamamlaym, gunduzden 
~ok az bir sure kald1, demi§se de onlar donup gitmi§lerdir. Adam bir 
ba§ka toplulugu gunun kalan k1smmda ~ah§niak iizere kiralami§ ve 
onlar da gun batmcaya kadar kalan kiSmi ~ah§Ip tamamlami§larchr. 
Boylece onlar, her iki grubun ucretini de hak etn~§lerdir. i§te bu nuru 
kabul edenlerle onlarm misali boyledir. Bu hadisin tahricinde Buhari 
munferid kalmi§tlr. · 

Bu sebeble Allah Teala : uBoylece kitab ehli, Allah'm lutfundan hi~ 
bir §ey elde edemeyeceklerini bilsinler.)) buyuruyor. Onlar Allah'm ken
dilerine verdiklerini reddetmeye gu~lerinin yetmeyecegi:{li kesinkes bil
sinler ve Allah'm vermedigini de. verecek kimsenin bulunmad1gm1 ke
sinkes ogrensinler, diye. uMuhakkak ki lutuf butunuyle Allah'm elinde
dir, onu diledigine verir. Ve Allah, buyuk lutuf sahibidir.>> Jbn Cerir Ta
beri ( t:'*-l ) kelimesine; bilsinler, anlamm1 vermi§tir. 0 ibn Mes' 
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ud'un da bu ayeti bilmeleri ic;~n anlamma ( h t.[J ) §eklinde oku
dugunu bildirmi§tir. Hattan Ibn Abdullah, Said Ibn Cubeyr de boyle 
okumu§lardir. ibn Cerir Taberi der ki : Qtinku Araplar ba§ma ve sonu
na a<;Iklanmami§ bir yemin ifadesi girmi§ olan her soze s1la olarak 
( ~ ) harfini kullamrlar. Daha once gec;en §U ayetlerde oldugu gibi: 
Secdeden seni allkoyan nedir?» (A'rat, 12) «0 geldigi zaman da onla

nn yine inanmayacaklarmm farkmda degil misiniz?» (En'am ,109) 
Helak ettigimiz kasaba halkmm ahirette ceza gormek tizere Bize don

memesi imkans1zd1r.» (Enbiya, 95) . 

HADiD SURESiNiN SONU 



MUCADELE SURESt 

(Medine'de nazil olmu~tur. Miicadile adt da verilir.) 
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Rahman ve Rahim alan Allah'1n Ad1yla.-

1- Allah, kocas1 hakk1nda seninle tartu~an ve Allah'a 
~ikayette bulunan1n sozunu i~itmi~tir. Allah; sizin konu~
manizl i~itir. Muhakkak ki Allah; Semi'dir, Basir'dir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Muaviye ... Hz. Ai§e'nin 
§Oyle dedigini nakletti : Hamd; 0 Allah'a mahsU.stur ki, kulag1 biitiin 
sesleri ku§at:qJ.I§tlr. Tartl§an kadm, Hz. Peygamberin yanma gelmi§, 
onunla konu§uyordu. Ben de evin bir ko§esinde oturmu§tum. Ne dedi
gini duymuyordum. Bu s1rada Allah Azze /ve Celie : <<Allah, kocas1 hak
kmda seninle tartl§an ... » ayetini inzal buyurdu. · Ayeti sonuna kadar 
okudu. Buhari, Tevhid kitabl.n'da boyle ri\jayet eder. 0 ve A'me§, Temim 
ibn Se~eme kanahyla Hz .. Ai§e'den bu ha~isi rivayet ederler. Nesei, ibn 
Mace, Ibn Ebu Hatim ve Ibn Cerir Taberi de degi§ik bir yolla A'me§'ten 
bu hadisi rivayet ederler. ibn Hatim'in A'me§ kanahyla ... Hz. Ai§e'den 
naklettigi rivayette Hz. Ai§e §Oyle der: Kulag1 her §eyj i§itmi§. Allah 
ne yiicedir. Dogrusu ben Sa'lebe k1z1 Havle'nin soziinii duyuyordum. · 
Ama bir k1smm1 da sakhyordum. o. kocasmdan dertlenerek §Oyle di
yordu : Ey Allah'm Rasulii ,o gen~ligimi yedi. Karmm onun i~in varis 
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b1raktl, Nihayet ya§Im ilerleyip dogurma imkam kalmaymca benden 
zihar talak1yla bo§andL Allah'1m, onu Sana §ikayet ederim. Hz. Ai§e der 
ki : Qok ge~meden hemen Hz. Cebrail : uAllah, kocas1 hakkmda seninle 
tarti§an ve Allah'a §ikayette bulunamn sozunu i§itmi§tir.>> ayetini in
dirdi. ibn Ebu Hatim der ki: Onun kocas1 Evs ibn Samit idi. ibn Ebu 
Lehia, Ebu'l-Esved kanahyla Urve'den nakleder ki; bu ki§i, Evs ibn Sa
mit imi§. Evs'de biraz rahats1zllk vard1. Rahats1zllg1 ortaya ~1k1p §id
detlenince, kansmdan z1har telak1yla aynhr. Rahats1zhg1 ge~ince de 
bir §ey demezdi. Kans1 Rasulullah'a gelip bu konuda dam§tl ve Allah'a 
§ikayette bulundu. Bunun uzerine Allah Teala: ((Allah, kocas1 hakkm
da seninle tartl§an ve Allah'a §ikayette bulunanm sozunu i§itmi§tir.>> 
ayetini indirdi. Hi§am ibn Urve de babasmdan nakleder ki; o, rahatsiz-
llgi olan bir ki§i imi§. Soma yukandakinin aymm tekrarladL • 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babam ... Cerir ibn Hazim'den nakletti 
ki; o, Ebu Yezid'in §byle konu§tugunu i§ittim, demi§: Orner halkm i~e
risinde yururken Sa'lebe k1z1 Havle denilen kadm, onunla kar§Ila§tl. Ka
dm Omer'i durdurdu, b da durdu. Kadma yakla§tl ve ba§ml ona dogru 
egdi. iki elini omuzlarma koydu, · nihayet onun ihtiyacm1 giderdikten 
soma kadm uzakla§tl. Bir adam dedi ki: Ey Mu'minlerin emiri, Ku
rey§'in erlerini §U ya§h kadm i~in tuttun. Hz. Orner dedi ki : Yaz1klar 
olsun sana, bu kadmm kim oldugunu biliyor musun? 0; hay1r, dedi. 
Hz. Orner: Bu, Allah Teala'mn §ikayetini yedi kat gogun otesinden d'lly
dugu kadmd1r. Bu. Sa'lebe k1z1 Havle'dir. Allah'a yemin ederim ki ge
ceye ka<;lar benim yammdan aynlmasayd1 ben, onun ~htiyacm1 giderin
ceye kadar onun yamndan aynlmazd1m. Ancak namaz vakti gelir, na
mazimi kl-lar soma donup onun ihtiyacm1 giderirdim. Bu rivayet Ebu 
Yezid ile Orner ibn Hattab arasmda munkati' bir rivayettir. Bun.jan 
ba§ka vecihle de rivayet edilmi§tir. Yine ibn Ebu Hatim der ki : Bize 
Munzir ibn ~azan ... Amir'den nakletti ki; o, §byle demi§: Kocas1 hak
kmda tartl§an kadm Samit'in k1z1 Havle'dir. Ann"esinin ad1 da Muaze'
dir. Allah onun hakkmda da uiffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuh§a 
zorlamaym.>> (Nur, 33) ayetini inzal buyurmU§tur . .Ancak dogru olan, 
bu kadmm Evs ibn Samit'in kans1 Havle olmas1d1r. 
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2- ic;inizden z1har yapanlann kanlan onlann anala
n degildir. Analan, ancak kendilerini doguranlard1r. Siip
hesiz ki onlar, <;irkin ve ya.lan bir laf soyliiyorlar. Ve mu
hakkak ki Allah Afiivv'diir, Gafur'dur. 

3 - Kanlanndan z1har ile aynlmak isteyip de sonra 
dediklerini geri alanlann, aileleriyle temas etmeden once 
bir kole azad etmeleri gerekir. Size boylece ogut verilmek
tedir. Allah, yaptlklann1zdan haberdard1r. 

4 - Kim de bulamazsa; temas etmezden once birbiri 
pe~inden iki ay oru<; tutmahd1r. Buna da gucii yetmeyen 
altm1~ yoksulu doyurur. Bu, Allah'a ve Peygamberine 
iman etmekte oldugunuz i<;indir. Bunlar ,Allah'1n hududu
dur. Ve kafirler i<;in elim bir azab vard1r. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Sa'd ibn ibnlhim ve Ya'
kub ... Sa'lebe k1z1 Huveyle'nin §6yle dedigini naklettiler : Allah Tealil., 
Miicadele suresinin ba§ tarafmi benim ve Samit oglU: Evs'in hakkmda 
inzal buyurmu§tur. Huveyle der ki : Ben onun yanmdaydim ve o ~ok 
ya§lanmi§tl, huyu kotiile§mi§ti. Huveyle der ki : Birgiin yamma geldi. 
Ben bir konuda ona ba§vurdugumda k1z1p; sen bana, anamm s1rtl gibi
sin, (zihar yapti.) dedi. Huveyle der ki : Sonra ~1kti ve bir toplulugun 
meclisinde bir sure oturdu, sonra yamma geldi, bir de baktlm ki; o, be
ni kendisine istiyordu. Huveyle der ki: Ben; Huveyle'nin nefsi kudret 
elinde olan Allah'a yemin ederim ki; sen, bana el uzatamazsm. Allah 
ve Rasulii bizim aram1zda hiikmiinii verinceye kadar bana yakla§amaz
sm. Qiinkii diyecegin sozii dedin, dedim. Huveyle der ki : 0, beni yaka
ladi, ben ondan ka~mdim. Nihayet bir kadmm gii~siiz dii§mii§ ya§hyt 
maglub etmesi gibi ben de onu yendim ve iizerimden attim. Huveyle 
der ki : Sonra kom§ulanmtn yanma gittim, onlardan emanet bir elbise 
aldim ve ~1k1p Rasulullah'm yamna vard1m, huz1J.runda oturdum ve ko
camdan gordiiklerimi ona anlattlm. Kotii ahlakmdan dolay1 ugrad1g1m 
§eyleri dertlenerek bildirdim. Huveyle der ki : Rasulullah (s.a.) bana · 
hep: Ey Huveyle. amcanm oglu ya§h bir ihtiyard1r, onun i~in Allah'tan 
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kork, diyordu. Huveyle der ki : Allah'a andolsun ki, ~ok ge~meden ni
hayet benim hakk1mda Kur'an nazil oldu. RasUlullah'I biiriimekte olan 
§ey biiriidii, sonra rahatlad1 ve §6yle dedi: Ey Huveyle, Allah Teala se
nin ve arkada§m hakkmda bir ayet indirdi. Sonra bu surenin ba§mdan 
dordiincii ayetin sonuna kadar okudu. Huveyle der ki : Rasulullah ba
na;. ona git sayle de bir kale azad etsin, dedi. Huveyle der ki : Ben; Ey 
Allah'm Rasulu, onun kale azad edebilecek kadar. bir §eyi yoktur, de
dim. 0 buyurdu ki: Oyleyse ard arda iki ay oru~ tutsun. Huveyle der 
ki : Allah'a andolsun ki; o, ya§h bir ihtiyardir. Oru~ tutacak giicii yok
tur, dedim. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Oyleyse altnn§ miskine bir 
vesak hurma versin. (Vesak altmi§ sa' olup bir ol~ii birimidir) Huveyle 
der ki: Ben; ·ey Allah'm Rasulii, onun yamnda bu da yoktur, dedim. 
Huveyle der ki: Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Biz, ona bir sepet hur
mayla yard1m ederiz. Huveyle der ki: Ben; ey Allah'm Rasulii, ben de 
ona bir ba§ka sepetle yard1m ederim, dedim. Rasulullah (s.a.) buyurdu 
ki : isabet ettin ve giizel yaptm. Git, onun ic;in bunu sadaka olarak 
ver, sonra da amcaogluna hayn tavsiye et. Huveyle der ki: Ben de boy
le yaptlm. Ebu Davud, Siinen'inin Talak kitabmda, iki yolla bu hadisi 
Muhammed ibn ishak'dan nakleder. Orada bu kadmm admm Sa'lebe 
k1z1 Havle oldugu bildirilir. Aynca Sa'lebe oglu Malik K1z1 Havle de de
nir. Bazan bu kelime ism-i tasgir §eklinde Huveyle alarak saylenir ki 
bunlarm arasmda bir c;eli§ki yoktur. Konuda hepsi birbirine yakmd1r. 
Allah en iyisini bilendir. Bu surenin ba§ tarafmm niizul sebebi kanu
sunda sahih alan rivayet budur. Seleme ibn Sahr'm hadisine gelince, 
anun niizul sebebi alabilecegine dair bir emare yaktur. Ancak Allah Te
ala bu surede kale azad etmek. aruc; tutmak ve yemek yedirmek gibi ka
nularla ilgili eiJ?.irlerini indirmi§tir. Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel 
§6yle der: Bize Yezid ibn Harlin .. . Ansar'dan Seleme ibn Sahr'dan ri
vayet etti ki; a, §ayle demi§tir: Ben ayle bir adamd1m ki, kadmlarla 
birle§me kanusunda ba§kalarma verilmemi§ giic; bana verilmi§ti. Ra
mazan aYI girince Ramazan c;1kana degin e§imle arama bir engel kay
dum. Geceleyin ana herhangi bir §ekilde dakunmaktan ka~1myardum. 
Sabaha kadar bu engele dayamp kahyardum. Boylece a engeli kaldir
maya giiciim yetmiyardu. 0 geceleyin bana hizmet ettigi s1rada, baz1 
uzuvlan gariindii. Ben anu yakaladim. Sabah alunca kavmlmin yamna 
gidip durumu anlara haber verdim ve: Beni Peygambere gatiiriin ki 
durumumu ana anlatay1m, dedim. Onlar: Hay1r, Allah'a andalsun ki 
bUnU yapmaYlZ. Qiinkii hakk1m1zda bir ayet inmesinden karkanz Veya 
RasUlullah (s.a.)m .bizim hakk1m1zda iizerimizde utanc; vesilesi alarak 

. kalacak bir saz saylemesinden c;ekiniriz. Fakat sen git aklma geleni yap, 
dediler. Ben kalk1p Rasulullah (s.a.)m yanma vard1m ve ana haberimi 
ilettim. Rasulu\lah (s.a.) bana dedi ki : Sen anunlasm. Ben; evet, ben 
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onunlaytm dedim. 0 :' Sen onunlasm, dedi. Ben de; evet ben onunlaytm, 
dedim. 0: Sen onunlasm, dedi. Ben de; evet, ben i§te oyum, Allah'm 
benim hakktmdaki hiikmiinii uygula, ben bu hiikme katlanacagtm, de
dim. Rasulullah (s.a.) bana dedi ki : Bir kole azad et. Ben elimle boy
numun bir tarafma vurarak dedim ki: Haytr, seni hak iizere gonderen 
Allah'a yemin ederim ki, kanmdan ba§ka malik oldugum bir §eyim yok. 
Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : iki ay oru<; tut. Ben dedim ki : Ey Al
lah'm Rasulii, bu, b~nim ba§tma gelenler oru<;tan ba§ka bir §eyden mi 
sanki? Rasulullah (s.a.); sadaka ver ,dedi. Ben; seni hak iizere gonde
ren Allah'a yemin ederim ki; biz bu gecemizi. ak§am bir §ey yemeksizin 
a<; ge<;irdik, dedim. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Ziireyk ogullan ka
bilesinin zekatm1 dagttana git de, sana onu versin. Sen ondan altmt§ 
miskine bir vesak hurma yedir, kalamm da ailene ve evine aytr, dedi. 
Seleme der ki : Kavmime doniip dedim ki : Sizin yammzda stkmtl ve 
kotii fikir gordiim. Rasulullah'm yanmda ise bolluk ve bereket buldum. 
Bana zekatm1z1 vermenizi emretti. Onu bana verin. Onlar da zekatla
nm bana verdiler. Ebu Davud ve ibn Mace de bu hadisi bu §ekilde riva
yet ederler. Tirmizi ise, bunu ktsaca zikreder ve hasen oldugunu bildi
rir. Ayetin akt§mdan anla§Ilan odur ki- bu k1ssa Evs ibn Samit ile onun 

' hamm1 Sa'lebe k1z1 Huveyle'nin k1ssasmdan sonra cereyan etmi§tir. Ni-
tekim iyice dii§iiniiliince o ve bu k1ssamn aki§l bunu gostermektedir. 

Husayf, Miicahid'den naklen der ki: ibn Abbas §oyle dedi: Kan
siyla z1har talak1yla bo§anan ilk ki§i Samit oglu Ubade'nin karde§i Evs 
ibn .Samit idi. Onun kans1 ise Malik oglu Sa'lebe'nin k1z1 Havle idi. ZI
har yemini yap1p ta _ bunun bo§anma olabileceginden korkunca Rasu
lullah (s.a.)a gelip §6yle dedi: Ey Allah'm RasUlii, Evs bana z1har yemi
ni yaptl. Eger biz aynlacak olursak mahvoluruz. Karmm ondan dolayt 
biiyiidii ve onun gelmesi yakla§tL Kadm bundan dertleniyor ve aghyor
du. l3u konuda bir §ey varid olmami§tl. Nihayet Allah Teala bu surenin 
dorcliincii ayetin sonuna kadar olan k1smm1 inzal buyurdu·. RasUlullah 
(s.a.) onu <;agmp buyurdu ki : Bir kole azad etmeye giiciin yeter mi? 
0: Hay1r ey Allah'm Rasulii, Allah'a andolsun ki, buna giiciim yetmez, 
dedi. Bunun iizerine Rasulullah kendisi i<;in biraz mal toplad1 ve onun 
yerine bir kole azad etti. Sonra da ailesine dondiirdii. ibn Cerir Taberi 
de bu rivayeti nakleder. Bu sebeple Abdullah ibn Abbas ve <;ogunluk 
bizim soyledigimiz gorii§e zahib olmu§lardir. Allah en iyisini bilendir. 

<<i<;inizden z1har yapanlarm kanlan onlarm analan degildir.» 
J~ ) kelimesi, ( -~ ) kelimesinden tiiremi§tir. Cahiliyyet 

devrinde bir ki§i kendisi ve kans1 arasma bir engel koyunca ona : Sen 
benim anamm s1rtl gibisin, derdi. Sonra islam §eriatmda diger organ
lar i<;in de z1har hiikmii baki kaldL Hep o zuhr kelimesine k1yas iley
di. Cahiliyet doneminde z1har bir bo§anmaydL Allah Teala bu iimmete 
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bu konuda ruhsat tamd1 ve onu keffaret k1ld1. Cahiliyyet doneminde 
yaptlklan gibi bo§anma saymad1. Selef'ten bin;ok ki§i boyle demi§tir. 

ibn Cerir Taheri der ki: Bize Ebu Kiireyb ... Abdullah ibn Abbas'
tan nakletti ki; o, §Oyle demi§ : Cahiliyyet devrinde bir erkek kansma; 
sen bana anamm s1rtl gibisin, derse kans1 ona haram olurdu. islam'da 
da ilk z1har yapan ki§i Evs olmu§tur. Onun nikah1 altmda amcas1 Sa'-

. lebe'nin k1z1 Huveyle vard1. 0 kansma z1har yapt1. 0, iki eline dii§iip 
Senin bana haram olu§undan ba§ka bir §ey gormiiyorum, dedi. Kans1 
da ona aym §ekilde soyledi. 0 kansma; Rasulullah (s.a.)a git, dedi. Ka
dm, Hz. Peygamberin yamna geldi. Peygamberi hammlardan birisinin 
Peygamberin sa~m1 tararken buldu. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Ey 
Huveyle, seninle ilgili bize bir §ey emredilmedi. Bunun iizerine Rasulul
lah (s.a.)a ayet indirildi, o da dedi ki : Miijdeler ey Huveyle. Kadm : Ha~ 
y1rd1r, deyince, Hz. Peygamber bu ayeti okumaya ba§ladl. ccAllah, ko.ca
Sl hakkmda seninle tartl§an ve Allah'a da §ikayette bulunanm soziinii 
i§itmi§tir. Allah; sizin konu§mamzi i§itir. Muhakkak ki Allah; Semi'
dir, Basir'dir. i~inizden z1har yapanlann kanlan onlarm analan degil
dir. Analan, ancak kendilerini doguranlard1r. f}iiphesiz ki onlar, ~irkin 
ve yalan bir laf soyliiyorlar. Ve muhakkak ki Allah Afiivv'diir, Gafur'
dur. Kanlarmdan z1har ile aynlmak isteyip te sonra dediklerini geri 
alanlarm, aileleri ile temas etmeden once bir kale azad etmeleri gere
kir.» Huveyle dedi ki: Bizim kolemiz nerede ey Allah'm Rasulii? Ben
den ba§ka kolesi yok vallahi. Rasulullah (s.a.) devamm1 okuyarak: 
c<Kim de bulamazsa; temas etmezden once birbiri pe§inden iki ay oru~ 
tutmahd1r.» buyurdu Huveyle dedi ki : Allah'a andolsun ki o, giinde ii~ 
kez su i~mezse gozii kor olur. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: ccBuna da 
gii~ yetiremeyen altml§ yoksulu doyurur.» Kadm dedi ki: Nereden? 
Bu, ancak kendi gibisini yedirmekten ba§ka bir §ey degildir. Rasulullah 
(s.a.) bir vesak'm yansml istedi -ki bu otuz sa' eder, vesak ise altml§ 
sa'd1t.- Ve dedi ki: Altmi§ miskini doyursun ve senden geri donsiin. 
Bu hadisin isnad1 kuvvetlidir, saglamd1r, ancak seyri garibtir. Ebu'l
Aliye'den de buna benzer bir rivayet nakledilir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed ibn Abdurrahman ... Ebu'l
Aliye'den nakletti ki; 0, §Oyle demi§: Diileyc klZl Havle ansar'dan bir 
adamm nikah1 altmdayd1. 0 adamm gozii zay1f, fakir ve huyu kotii idi. 
Cahiliyet ehlinin bo§amalan §6yle idi : Bir ki§i kansm1 bo§amak iste
digi zaman ona; sen, bana anamm s1rti gibisin, derdi. Havle'nin ondan 
bir veya iki muhta~ ~ocugu vard1. Bir giin bir konuda onunla tartl§tl 
ve o, Havle'ye : Sen bana anamm s1rt1 gibisin, dedi. Havle iizerine el
bisesini ge~irip Hz. Peygamberin yanma geldi. Hz. Peygamber. Hz. Ai
§e'nin evinde idi. Hz. Ai§e Rasulullah'm ba§mm bir tarafm1 ytk1yordu. 
Peygamberin yanma geldiginde beraberinde ~ocuklan da vard1. J?edi 
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ki : Ey Allah'm Rasulu, kocamm gozu hastallklld1r. Kendisi hie; bir §eyi 
olmayan fakir biridir ve huyu da c;ok kotiidi.ir. Ben kendisiyle bir ko
nuda tartl§trm k1zd1 ve; sen bana anamm s1rt1 gibisin, dedi. Bununla 
beni bo§amak istemedi. <;unku benim on dan bir veya iki c;ocugum var. 
Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Benim bildigim bir tek §ey varsa, o da 
senin ona haram olmand1r. Kadm dedi ki: Ben, bana ve c;ocuklanmm 
babasma verdiginden dolay1 Allah'a §ikayette bulunuyorum. Ebu'l-Ali
ye der ki: Hz. Ai§e doni.ip Peygamberin ba§lmn obur yans1m da y1ka
d1. Kadm da Ai§e ile beraber dondi.i ve dedi ki : Ey Allah'm Rasuli.i, ko
camm gozleri sakattlr, kendisi fakirdir, huyu da koti.idiir. Benim ondan 
bir veya iki c;ocugum var. Kendisiyle bir konuda tartl§hm, k1zd1 ve; 
sen, bana anamm s1rtl gibisin, dedi. Ancak bununla bo§amak istiyor de
gildi. Havle der ki : Hz. Peygamber ba§mi bana dogru c;evirip dedi ki : 
Senin durumunda, ona haram olmaktan ba§ka bildigim bir §ey yoktur. 
Kadm dedi ki: Ben, bana ve c;ocugumun babasma gelenden dolay1 Al
lah'a §ikflyette bulunuyorum. Ebu'l-Aliye dedi ki : Hz. Ai§e RasUlullah'
m yuzunun degi§tigini farketti ve bunun i.izerine kadma geriye c;ekil, 
geriye c;ekil, dedi. Kadm geriye c;ekildi. Rasulullah (s.a.) Allah'm iste
digi bir sure ga§y ic;inde durup kald1. Vahiy kesilince dedi ki : Ey Ai§e, 
kadm nerede? Hz. Ai§e onu c;agmnca, RasUlullah (s.a.) ona dedi ki : Git 
ve kocam bar,ta getir. Kadm ko§arak gitti ve k~asm1 getirdi. Bir de bak
tllar ki kocasmm gozu zor goruyor, fakir ve kotu huylu birisi. Rasulul
lah (s.a.) : i§iten ve bilen Allah'a s1gmmm, diye soze ba§ladi ve : ((Rah
man ve Rahim olan Allah'm Ad1yla. Allah, kocas1 hakkmda seninle 
tartl§an ve Allah'a da §ikayette bulunanm sozunu i§itmi§tir. Allah; si
zin konu§mamzl i§itir. Muhakkak ki Allah; Semi'dir, Basir'dir .. . Kan
larmdan z1har ile aynlmak isteyip de sonra dediklerini geri alanlarm, 
aileleriyle temas ·etmeden once bir kole azad etmeleri gerekir ... )) kavline 
kadar bu ayetleri okudu. Rasulullah (s.a.) sonra §oyle dedi: Karmla 
temas etmeden once azad edecek bir kole bulabilir misin? Adam; hay1r, 
dedi. Rasulullah (s.a.) : Ard arda iki ay oruc; tutabilir misin? dedi. 0; 
seni hak ile . gonderen Allah'a yemin ederim ki ben, iki veya tic; kez ye
mek yemeyecek olursam gozum neredeyse kor olup kapamr. Rasulullah 
(s.a .) buyurdu ki: Altmi§ yoksulu doyurabilir misin? 0; hay1r, ancak 
sen bana yard1m edersen doyururum, dedi. Ebu'l-Aliye der ki: Rasulul
lah (s.a.) ona yard1m etti ve aitml§ yoksulu doyurdu. Bunun i.izerine Al
lah Teala, bo§anmay1 degi§tirip z1har yemini haline getirdi. ibn Cerir 
Taberi de .. . Ebu'l-Aliye'den bu hadisi bu §ekilde . rivayet eder, ancak 
onun rivayeti biraz daha muhtasard1r. 

Said ibn Ci.ibeyr der kf : ila ve z1har c~hiliyyet bo§anmas1yd1. Al
lah Teala ilay1 dort ay olarak korudu, z1har ic;in de keffaret koydu. ibn 
Ebu Hatim de benzer bir rivayeti nakleder. imam Malik, ((ic;inizdenn 
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kavline dayanarak kafirlerin bti ayetin muhtevasma dahil olmayacak
lanm sayler. Qlinku hitab ·mu'minleredir. Cumhur ise bunun, ~ogunlu
gun ~lkl§l §eklinde bir pkl§ oldugunu, dolaYISiyla o §ekilde anla§Ilama
yacagmi bildirerek cevab verir. Cumhur, «kanlanmzdan» kavlini delil 
getirerek cariyenin z1han olmayacagm1 bildirir. DolaYisiyla onlarm bu 
hitabm i~inde yer almad1gm1 belirtir. 

«Analan, ancak kendilerini doguranlard1r.» Bir ki§inin kansma; 
sen benim i~in anam gibisin, veya anamm s1rtl gibisin veya benzer soz
lerle hitab etmi§ olmas1 kansm1 anas1 durumm\a ge~irmez. Onun ana
Sl, ancak onu dogurmu§ oland1r. Bu sebeple Allah Teala; «l;!liphesiz ki 
onlar, ~irkin ve yalan bir laf soyluyorlar. Ve muhakkak ki Allah; Afiivv'
dur, Gafllrdur.» buyuruyor. Onlar batll ve bo§ soz soyluyorlar. Allah ise 
sizin cahiliyyet halinde yaptlgmiZ §eyleri bagi§lar. Konu§anm maksad
SlZ olarak agzmdan kazara ka~1rd1g1 sozler de boyledir. Nitekim Ebu 
Davud'un rivayetinde Rasulullah (s.a .}, kansma bac1m diyen bir erke
gin sozlinu i§ittiginde; senin bacm o mu? demi§tir. Boylece onun bu so
zlinu inkar etmi§, ancak mucerred boyle demesine binaen kansm1 ona 
haram kilmami§tlr. Zira adamm kasd1 bu degildir. Eger bunu kasdet
mi§ olsaydi· mutlaka kans1 kendisine haram olurdu. Zira bac1, hala, 
teyze ve benzeri diger mahremlerle ana arasmda -sahih olan kavle go
re- bir fark yoktur. 

«Kanlarmdan z1har ile aynlmak isteyip de sonra dediklerini ge
ri alanlarm, aileleriyle temas etmeden once bir kole azad etmeleri ge
rekir.» Selef ve mezhep imamlan, «Sonra dediklerini geri alanlar» kav
li konusunda ihtilaf etmi§lerdir. Baz1lan derler ki : Bu, z1har lafzm1 
yeniden tekrarlamak demektir ki, bu gorli§ batlld1r. ibn Hazm'm tercih 
ettigi gorli§ ile Davud (ez-Zahiri) un gorli§li de budur. Ebu Amr ibn 
Abdlilberr, Dukeyr ibn E§ecc'den ve Ferra'dan bu gorli§li_nakleder. Ke
lam ehlinden bir grubun da gorli§li budur. l;)afii ise §6yle der: Bu, zi
hardan sonra bir zaman onu bo§amak imkamna eri§ip de.... bo§amayaca
gi bir sure susmas1 demektir. Ahmed ibn Hanber de §6yle der: Bu, onun 
temasa donmesi veya kasdetmesidir ki, bu keffareti odemedik~e temas 
·onun i~in helal olmaz. imam Malik'den ise §6yle dedigi nakledilir. Bu, 
temas ve temastan ka~mmaYI azmetmektir. Yine onun; bu cima'd1r, 
dedigi de nakledilir. Ebu Hanife der ki: Bu, ki§inin onu haram k1ld1ktan 
sonra z1hara donmesidir ve uzerinde bulundugu cahiliyyet durumunu 
ortadan kald1rmas1d1r. Ne zaman ki§i kansma s1rtlm donerse, keffaret
ten ba§ka bir §eyin kald1rmayacag1 bir haram olu§la onu kendisine ha
ram k1lm1§ olur. Hanefiler de onun bu gorli§line katilmi§lardir. Leys 
ibn Sa'd da bu gorli§li benimser. ibn Lehia der ki : Bana Ata, Said ibn 
Cubeyr'den nakletti ki· o, «Sonra dediklerini geri alanlar» kavli ile ken-' . dilerine haram klldlklan temasa yeniden donenlerin kasdedildigini soy-
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lemi§tir. Hasan el-Basri ise ferce duhulun kastedildigini sayler. 0, kef
faret vermeden once fercin di§mdan duhulde bir beis gormezdi. Ali ibn 
Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'tan «Aileleriyle temas etmeden once» 
kavli ile nikahm kasdedildigini sayler. Ata, Ziihri, Katade ve Mukatil 
ibn Hayyan da boyle demi§tir. Ziihri ise; z1har yapan ki§inin keffaret 
vermedik~e hammm1 opemeyecegini ve ok§ayamayacagm1 bildirir. 

Siinen sahipleri, ikrime kanahyla ibn Abbas'tan naklederler ki; 
adamm biri §byle demi§: Ey Allah'm Rasulu. ben kanmla z1har yaptlm, 
sonra keffaret vermeden onunla birle§tim. Rasulullah buyurmu§ ki: Al
lah sana merhamet etsin, seni buna sevkeden §ey neydi? Adam demi§ 
ki: Ben aym aydmhgmda onun halhallanm gordum. Rasulullah (s.a.) 
buyurmu§ ki : Allah'm sana emrettigini yapmadan once bir daha ona 
yakla§ma. Tirmizi bu hadis; hasen, sahihtir, der. Ebu Davud ve Nesei 
de ikrime'den bu hadisi mursel olarak rivayet ederler. Nesei bunun dog
ru olmaya daha uygun bir rivayet oldugunu bildirir. 

«Bir kole azad etmeleri gerekir.)) Birle§meden once saghkh bir ko
leyi azad etmeleri icabeder. Burada «kole» lafz1 mutlak olarak varid ol
mu§tur, dolaJlsiyla iman kayd1yla mukayyed degildir. Halbuki katl kef
faretinde kolenin iman kayd1yla mukayyed olmas1 icabeder. ~afii mer
hum burada mutlak olarak belirtilen hiikmu; aralarmda sebebin bir 
olmas1 nedeniyle, orada mukayyed olarak zikredilen hukme hamletmi§
tir ki bu, kole azad1d1r. 0, bu gorii§iinde Malik'in kendi senediyle Mua
viye ibn Hakem'den naklettigi siyahi cariye k1ssasma dayanml§tlr. Ni
tekim Rasulullah (s.a.) : Onu azad et, ~iinkii o inannn§tlr, demi§tir. Ah
med Musned'inde, Miislim de Sahih'inde bu rivayeti naklederler. 

Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar der ki : Bize Yusuf ibn Musa .. . Abdullah 
ibn Abbas'm §byle dedigini naklettf : Rasulullah (s.a.) a bir adam gel
di ve ben kanmla z1har yapt1m. Ancak sonra onunla keffaret vermeden 
birle§tim, demi§. Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) : Allail Teala «temas 
etmeden once» buyurmuyor mu? demi§. 0 : Kanm ilgimi c;ekti, demi§. 
Rasulullah (s.a.) da keffaret verinceye kadar kendini tut, demi§. Son
ra Bezzar der ki : Abdullah ibn Abbas'tan bundan daha giizel bir riva
yet nakledilemez. <;unku raviler arasmda yer alan ismail ibn Muslim 
onunla konu§mU§tur ve ilim ehlinden pek~ok cemaat ondan rivayet 
nakletmi§tir. Bu konuda keffaretten ba§ka bir §ey emretmedigi bildi
rtllr. 

ccSize boylece oglit verilmektedir.)) Bu ogiitle men'olunmaktasm1z. 
uAllah, yaptlklanmzdan haberdardlr.» Sizin i~in uygun olandan haber
dardlr ve sizin ahvalinizi bilendir. 

uKim de bulamazsa; temas etmezden once birbiri pe§inden iki ay 
oru~ tutmahd1r. Buna da gucu yetmeyen altmi§ yoksulu doyurur.)) Bu 
konuda varid olan hadisler yukandaki s1raya gore daha once ge~mi§ti. 
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Ramazan'da kans1yla temasta bulunan ki§inin k1ssas1 da Buhari ve 
Miislim'in Sahih'lerinde sabit oldugu §ekilde kaydedilmi§ti. 

«Bu, Allah'a ve Peygamberine iman etmekte oldugunuz i~indir.)) 

Biz bu hiikmii bunun i<;in koyduk. «Bunlar, Allah'm hudududur.•> Al
lah'm haramland1r, sakm ona girmeyeseniz. «Ve kafirler i~in elim bir 
azab vard1r.n inanmaYip bu' §eriatm ahkamma baglanmayanlar i~in. 
Onlarm beladan kurtulacaklanru sanmaym. Asla mes'ele onlarm soy
ledikleri gibi degildir. Aksine onlar i~in diinya ve ahirette elim bir azab 
vard1r. 

J:~~---~~~-:i(\:(~\.;f· tr· ~ ~\-:~,-:.fl£'---~~,~~--r:-:-.~\f\ v;-..- ,..J, ::-· ?~ ~ )~~J .. , ~~~-~YJJ~UJ~~--~u ... 
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5- Allah'a ve RasiHune muhalefet edenler kendilerin
den 6ncekiler nas1l alc;altlld1 ise 6yle alc;altilacaklardir. Hal
buki Biz, apac;lk ayetler indirmi!]izdir. Ve kiifredenlere 
horlayiCl bir azab vard1r. 

6 - 0 gun Allah; onlann hepsini diriltecek ve kendile
rine i!]lediklerini haber verecektir. Allah, onlan bir bir say
mi!]tn:. Ama kendileri unutmu!]lardir. Ve Allah her !]eye 
!]clhid'dir. 

7 - Bilmez misin ki Allah; goklerde olanlan da, yerde 
olanlan da bilir. De; ki!]inin gizli bulundugu yerde dordun
cu mutlaka O'dur, be!] ki!]inin gizli bulundugu yerde altin
Cl mutlaka O'dur. Bundan az veya c;ok olsunlar ve nerede 
buluriurlarsa bulunsunlar mutlaka onlarla beraberdir. 
sdnra, biitun yaptlklannl klyamet giinii kendilerine ha
ber verecektir. Dogrusu Allah, her !]eyi bilendir. 

Allah Teala kendisine ve Rasuliine kar§l gelip §eriatma direnenle
rin durumunu haber vererek «Oncekiler nas1l al<;altlld1ysa oyle al<;altl-
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lacaklard1r.n buyuruyor. Daha once kendilerine benzeyenlere nas1l ya- . 
p1ld1ysa oillara da aym §ekilde · davramlacak, horlamlacak, lanetlenip 
riisvay edileceklerdir. «Halbuki Biz, apac;1k ayetler indirmi§izdir.n Bii-

p . 

yiikliik taslayan azgm kafiqien ba§ka kimsenin direnip muhalefet et-
meyecegi apa<;lk ayetler indirmi§izdir. «Ve kiifredenlere horlayiCl bir 
azab vard1r.n Allah'm §eriatma baglamp boyun egmekten ve ana ittiba' 
etmekten kapmp biiyiiklenmelerine kar§Illk Onlara horlayiCl bir azab 
vardlr .. 

«0 giin Allah; onlarm hepsini diriltecek.» Bu giin k1yamet giinii
diir. Allah oncekileri ve sonrakileri bir tepede toplayacaktlr. «Ve kendi
lerine i§lediklerini haber verecektir.n Yapml§ olduklan iyilik veya kotii
liigii kendilerine haber verecektir. «Allah, onlan bir bir sayml§tlr.n Al
lah onlan zabtedip aleyhlerinde olmak iizere saklami§tlr. Halbuki ken
dileri yapmi§ olduklan §eyleri unutmu§lardir; «Ve Allah her §eye §ahid' 
dir.» O'nun goziinden hie; bir §ey kac;maz. O'na hie; bir §ey gizli kalmaz 
ve 0, hie; bir §eyi unutmaz. 

Sonra Allah Teala'mn bilgisinin mahhlkatlm ku§attlgmi ve on
larm durumlarma muttali' olup sozlerini duydugunu ve nerede, nas1l 
olurlarsa olsunlar yerlerini gorecegini haber vererek buyuruyor ki : 
«Bilmez misin ki Allah; goklerde olanlan da, yerde olanlan da bilir. Uc; 
ki§inin gizli bulundugu yerde dordiincii mutlaka O'dur.» Uc; ki§i yalmz 
ba§larma bir yerde gizlenecek olsalar, dordiincii mutlaka O'dur. «Be§ 
ki§inin gizli bulundugu yerde altmc1 mutlaka O'dur. Bundan az veya 
c;ok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka onlarla bera
berdir.n Onlarm durumuna muttali' olur, sozlerini duyar, gizli ve fisil
da§arak soyledikleri her §eyi i§itir. Allah Teala onlarm durumunu bilip 
duymasma ragmen kendi aralarmda gizlice yapt1klan konu§malan da 
melekleri kaydederler. Nitekim ba§ka surelerde §byle buyurur : «Bilmez
ler mi ki Allah; onlarm ic;lerinde gizlediklerini de, fisiltllanm da bilir. 
Ve Allah, gayblan c;ok iyi bilendir.» (Tevbe, 78) ve yine «Yoksa kendile
rinin s1rlanm ve gizli konu§malanm i§itmiyoruz mu samyorlar? Hayu 
oyle degil, yanlarmdaki elc;ilerimiz yazmaktad1r.>> (Zuhruf, 80) buyuru
yor. Bu sebeple birden c;ok ki§i, bu ayetteki Allah'm beraberliginden 
maksadm, ilminin beraberligi oldugu, konusunda icm:l bulundugunu be
lirtmi§lerdir. ~iiphesiz ki bunu istediginde O'nun kulag1yla beraber ilmi 
de insanlan kw~atmi§tlr. Gozu ise onlara niifuz eder. Hak Siibhanehu. 
ve Teala mahlJ}katma muttali'dir. Onlarm hie; bir §eyi O'nun goziinden 
kac;maz. ' 

«Sonra biitiin yaptlklanm k1yamet giinii kendilerine haber vere
cektir. Dogrusu Allah, her §eyi bilendir.n imam Ahmed ibn Hanbel der 
ki : Ayet-i kerime bilgi ile ba§ladl ve bilgi ile son buldu. 

Tefstr, C. XIV, F . 488 
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8 - Gizli gizli konu~maktan men'edildikleri halde, 
men' edildikleri ~eyi yapmaya kalk1~anlarla gunah i~le

mek, du~manhk etmek ve Peygambere kar~1 gelmek konu
sunda gizlice konu~anlan gormedin mi? Sana geldikleri 
zaman, seni Allah'1n selamlam~digi bir ~eyle selamlarlar. 
Kendi aralannda da: Soylediklerimiz yuzunden Allah'1n 
bize azab etmesi gerekmez miydi? derler. Onlara cehen
nem yeter. Oraya gireceklerdir. Ne kotu donu~ yeridir. 

9 - Ey iman edenler, aran1zda gizli konu~acag1n1z za
man; gunah1, du~manhg1 ve Peygambere isyan1 fisilda~
mayin. Birr'i, takvay1 konu~un ve huzurunda toplanacagi
niz Allah'tan korkun. 

10 - Gizli konu~malar, ancak iman edenleri uzmek i9in 
~eytandand1r. Halbuki Allah'1n izni olma:d1k9a onlara hi9 
bir ~eyle zarar veremez. Mu'minler Allah'a tevekkul etsin
ler. 

ibn Ebu Necih Miicahid'den nakletti ki; o «Gizli gizli konw~maktan 
men'edildikleri halde, men'edildikleri §eyi yapmaya kalkl§anlarla gii
nah i§lemek, dii§manhk etmek ve Peygambere kar§l gelmek konusun
da gizlice konu§anlan gi:irmedin mi?» kavli il~ kasdedilenlerin yahudi
ler oldugunu si:iylemi§tir. Mukatil ibn Hayyan da boyle der ve §unu ek
ler : Rasulullah (s .a .) ile yahudiler arasmda bir si:izle§me vard1. Pey-
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gamberin ashabmdan bir ki§i onlarm yanlarma ugrad1gmda, kendi ara
lannda oturup fiSilda§Iyor ve gizlice konu§uyorlardl. Oyle ki mii'min, 
onlann kendisini oldiirmek i(:in gizlice planlar kurduklanm veya mii'
minin ho§lanmayacag1 bir §ey yapmakta olduklanm samyordu. Mii'min 
bunu goriince ·onlardan korkuyor ve onlarm giizergahmdan gec;en yo
lunu terkediyordu. Bunun iizerine Hz. Peygamber yahudileri gizlice ko
nu§malardan nehyetti. Onlar ise bundan vazgec;meyip yine gizlice flSll
da§malanna d~vam ettiler. Bunun iizerine Allah Teala, bu ayeti inzal 
buyurdu. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babam ... Ebu Said el-Hudri'nin §oyle 
dedigini nakletti: Biz miinavebeli olarak Hz. Peygamberin yamnda ge
celiyor, geceleyin herhangi bir §ey zuhur eder veya bir ihtiyac1 olursa. 
onu kar§Ilamaya c;ah§Iyorduk. Nihayet bir gece nobet tutanlann sayun 
c;ogald1. Oyleki biz grupla§lp konu§maya ba§ladlk. Bu s1rada Rasulul
lah (s.a.) yamm1za c;1kageldi ve dedi ki : Bu gizli konu§malar da ne? 
Siz gizli konu§malardan nehyedilmediniz mi? Biz; ey Allah'm Rasulii, 
Allah'a tevbe ederiz. Yalmzca Mesih (a.s.)den bahsediyorduk, dedik. 
Bunun iizerine yumu§ayarak buyurdu ki : Benim, sizin ic;in ondan da
ha c;ok korkmakta oldugum bir §eyi size haber vereyim mi? Biz; evet ey 
Allah'm Rasulii, dedik. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Bu, gizli §irktir. 
Bir ki§inin ba§ka bir ki§inin yerine c;ah§mak ic;in koyulmas1d1r. Bu ri
vayetin isnad1 garib oldugu gibi raviler arasmda baz1 zay1f ki§iler de 
vard1r. 

«Giinah i§lemek, dii§manhk etmek ve Peygambere kar§I gelmek 
konusunda gizlice konu§anlan gormedin mi?n Kendi aralarmda giinah 
sozler konu§anlafl gormedin mi? Bu kendilerine ait sozlerdir. Dii§man
lik ise, ba§kalanm ilgilendiren sozlerdir. Rasulullah'a isyan ve muhale
fet de dii§manhk ta'birinin ic;inde yer ahr. Onlar bu dii§manhk iizerin
de 1srar edip birbirlerine onu tavsiye etmektedirler. 

«Sana geldikleri zaman; seni Allah'm selamlamad1g1 bir §eyle se
lamlarlar.JJ ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said el-~§ecc .. . Hz. Ai§e'nin 
~oyle dedigini bildirdi: Rasulullah (s.a.)m huzuruna yahO.diler gelip; 
~Y Ebu'I-Kas1m, hastahk sana, anlamma ( .~ iUI ) dediler. Hz. 
A.i§e de onlara cevab vererek sizin de iistiini.ize hastahk l \. Ul ~ J) 
edi. Hz. Ai§e der ki : Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) §byle dedi : Ey 

A.i§e, Allah Teala muhakkak ki ag1z bozuklugunu ve agz1 bozmay1 sev
mez. Ben dedim ki: i§itmiyor musun onlar sana hastahk olsun diyor
lar? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Sen de duymuyor musun ben onlara 
size de, dedim. Bunun uzerine Allah Teala «Sana geldikleri zaman, seni 
Allah'm selamlamad1g1 bir §eyle selamlarlar.n ayetini indirdi. Sahih bir 
rivayette de Hz. Ai§e'nin onlara §6yle dedigi bildirilir : Hastahk, yergi ve 
la'net sizin iizerinize olsun. Buhun iizerine Hz. Peygamber §6yle buyur-
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du : Onlarm bizim ic;in diledikleri kabul edilmez ama, bizim onlar ic;in 
dilediklerimiz kabul edilir. 

ibn Cerir Taheri der ki: Bize Bi§r ... Enes ibn Malik'ten nakletti ki; 
Rasulullah (s.a.) ashabtyla beraber oturdugu bir strada bir yahudi yan
lanna gelmi§ ve kendilerine selam ·vermi§, onlar da yahudi'nin selamm1 
reddetmi§ler. Allah peygamberi buyurmu§ ki: Onun ne dedigini biliyor 
musunuz? Onlar; ey Allah'm Rasulii selam verdi, demi§ler. Hz. Pey
gamber : Haytr, iizerinize hastahk olsun, dininizde birbiririize zehir ve
riniz, dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Onu geri iade edin. Onlar 
da iade ettiler. Allah'm Rasulii dedi ki : Sizin iizerinize de hastahk olsun 
mu dedin? Onlar; evet. dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Ehl-i 
kitabdan bir kimse sl.ze selam verirse, siz de ona; sana da, diye cevab 
verin. Yani soylemi§ oldugun §ey senin de iizerine olsun, deyin. Enes'in 
hadisinin ash sahih ·kitablarda tahric edilmi§tir. Bu hadis de Hz. Ai§e'
den aym §ekilde sahih olarak nakledilmi§tir. 

«Kendi aralarmda da : Stiylediklerimiz yiiziinden Allah'm bize 
azab etmesi gerekmez miydi? derler.n Yani onlar, hem boyle yaparlar 
hem de sozii tahrif edip selam1 anlams1zla§tlrarak selamet dileme ye
rine, gizlice kiifrederler ve bunu yaparken de kendi kendilerine derler 
ki : Eger bu adam peygamber olsaydt Allah Teala bizim onun hakkmda 
gizlice stiylediklerimizden dolay1 bizi azablandmrdt.. Qiinkii Allah, bi
zim gizlediklerimizi bilir. Eger bu adam Hak Peygamber olmu§ olsayd1, 
Allah Teala bize hemencecik bu diinyada ceza verirdi. Bunun iizerine 
Allah Teala onlar ic;in: «Onlara cehennem yeter.)) buyuruyor. Ahiret 
diyarmda cehennem onlar ic;in katidir. «Oraya gireceklerdir. Ne kotii 
donii§ yeridir.n imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdiissamed ... 
Abdullah ibn Amr'dan nakletti ki : Yahudiler Hz. Peygambere hastahk 
senin iizerine olsun, derlerdi. Sonra da kendi ic;lerinden : «Soyledikleri
miz yiiziinden Allah'm bize azab etmesi gerekmez miydi ?p derlerdi. Bu
nun iizerine i§bU ayet-i kerime nazil oldu. Bu hadisin isnad1 hasendir. 
Ancak hadis imamlan onu tahric etmemi§lerdir. Avfi de ibn Abbas'tan 
nakleder ki; o, bu ayet konusunda §tiyle demi§tir: Miinaftklar Hz. Pey
gambere selam verdikleri zaman; hastahk senin iizerine olsun, derlerdi. 
Bunun ic;in Allah Teala «Onlara cehennem yeter. Oraya gireceklerdir. 
Ne kotii donii§ yeridir.n buyurmu§tur. 

Srmra Allah Teala, mii'min kullanm edebe davet ederek kafirler 
ve miinaftklar gibi olmamalanm bildiriyor ve: «Ey iman edenler, ara
mzda gizli konu§acagmtz zaman; giinah1,· dii§marihg1 ve Peygambere 
isyam ftstlda§maym.n buyuruyor. Yani ehl-i kitab ile ve onlarm saptk
hktaki yolda§larmdan O~an cahil ~afirlerin flSilda§tlklan gibi siz de fl
Sllda§maym. ((Birr'i, takvay1 konu§un ve huzuninda toplanacagm1z Al
lah'tan korkun.n Allah Teala sizin yaptigm1z ve soylediginiz §eylerin 
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hepsini sa)'lp toplami§tlr ve bunu size bildirecek ve sonra da ona gore 
izi cezaland1racaktlr. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Behz ve 

Afvan .. . Safvan'dan naklettiler ki; o, §6yle demi§: Ben Abdullah ibn 
Omer'in elini tuttugum s1rada bir adam onun kar§Isma t;Iklp dedi ki : 
RasUlullah (s.a.)m k1yamet guniinde fisilda§mayla ilgili neler soyledi
gini duydunuz mu? 0, dedi ki : Rasulullah (s.a.)m §6yle dedigini duy
dum: Allah Teala mu'min kula yakla§Ir ve onu ortusu altma alarak 
halktan korur ve gunahlanm ona ikrar ettirerek buyurur ki : ~u giina
hl biliyor musun? ~u gunah1 biliyor musun? ~u . gunah1 biliyor musun? 
Nihayet ona gunahlanm ikrar ettirdikten sonra ve ki§i kendisinin mah
voldugunu anlad1ktan sonra buyur11r ki : Dogrusu Beri, onu dunyada 
senin ir;in gizlemi§tim. Bugun ise onu bagi§hyorum. Sonra Qna iyilikler 
kitab1 verilir. Kafirler ve mun~f1klara gelince, §ahidler onlar ir;in der
ler ki : «Rab'larma yalan uydur:anlar bunlard1r. Bilin ki, Allah'm la'ne-

' t i zalimlerin uzerinedir.» · (Hud.' 18) Bu hadisi Buhari ve Muslim Kata-
de'den tahric etmi§lerdir. 

«Gizli konu§malar, ancak iman edenleri uzmek it;in §eytandandir. 
Halbuki Allah'm izni olmadikt;a onlara hit; bir §eyle zarar veremez. Mu' 
minier Allah'a tevekklil etsinler.» Gizli konu§malar Yani mti'mine ko
t liluk vehmi verecek §ekilde fisilda§malar, ancak iman edenleri uzmek 
ir;in §eytandandir. Gizli konu§malar iman edenleri uzmek ir;in ancak 
§eytandandir. Bu tur tav1rlar §eytamn ba§tan r;1karmas1 ve ho§ goster
mesi sonucu sad1r olur. Maksad, iman edenleri uzmek ve onlan rahat
siz etmektir. Halbuki Allah'm izni olmadikt;a bu, onlara zarar verebi
lecek degildir. Kim bundan bir §ey hissederse Allah'a s1gmsm ve Allah'a 
tevekklil etsin. <;unku Allah'm izniyle hit; bir §ey o,na zarar veremez. 
Sunnet-i Seniyye'de mu'minlere eziyet bahis mevzuu oldugu it;in gizli 
konu§mali:mn yasaklandigma dair pek r;ok haber varid olmU§tUr. Nite
kim Ahmed ibn Han bel der ki : Bize Veki' .. . Abdullah ibn Mes'ud'tan 
nakleder ki, Rasulullah (s.a .) §6yle buyurmu§: Siz lit; ki§i oldugunuzda 
arkada§mm di§mda iki ki§i birbiriyle f1s1lda§masm. <;unku bu, onu 
uzer. 13uhari ve Muslim bu hadisi A'me§'ten tahric etmi§lerdir. Abdur
rezzak der ki : Bize Ma'mer .. . Abdullah ibn Omer'den nakleder ki· Ra-

' sulullah (s.a .) §6yle buyurmu§: Siz lit; ki§i oldugunuzda, uguncunun ~, 

di§mda iki ki§i -onun izni olmadan- birbiriyle gizli konu§masm. 
<;unkii bu onu iizer. Muslim bu hadisi Ebu Rebi' ve Ebu Kamil kanahy-
la tahric etmekte miinferid kalmi§tlr. Bu iki ravi de onu Hammad ibn 
Zeyd kanahyla Eyyub'dan, o da Abdullah ibn Omer'den nakleder. 
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11 - Ey iman edenler, size; meclislerde yer a~an, deni
lince yer a<;In ki, Allah da size a<;s1n. Kalk1n, denince de 
kalk1n · ki, Allah i<;inizden iman etmi~ olanlan ve kendileri
ne ilim verilenleri derecelerle yukseltsin. Allah, yaptikla
nndan haberdard1r. 

Allah Teala mi.i'min kullarma edeb ogreterek ve meclislerinde bir
birlerine kar§l iyi davranmalanm emrederek buyuruyor ki: Ey iman 
edenler; size; meclisl~rde yer a<;m, denilince yer a<;m ki, Allah da size 
a<;sm. Baz1lan <<meclislerde'' kelimesini mi.ifred olarak, mecliste, diye 
okumu§lardlr. Ceza, amelin cinsinden oldugu i<;in Allah Teala; «yer 

4t a<;m ki, Allah da size a<;sm.)) buyuruyor. Nitekim sahih hadiste §byle 
buyurulur : Kim Allah i<;in bir mescid yaparsa; Allah da onuri i<;in cen
nette bir ev yapar. Bir ba§ka hadiste de §6yle buyurulur : Kim bir darda 
kalml§l bolla§tmrsa, Allah da ona di.inya ve ahirette kolayla§tlnr. Kim 
bir mi.isli.imanm ay1bm1 orterse, Allah da onun ay1bm1 orter. 

• Kul, karde§inin yard1mmda oldugu si.irece Allah da onun yardl-
mmdadir. Bu ifadelerin benzeri pek <;oktur. Bunun i<;in Hak Teala «Yer 
a<;m ki, Allah da size a<;sm.)) buyuruyor. 

Katade der ki : Bu ayet zikir meclisleri hakkmda nazil olmu§tur. 
Qi.inki.i onlar bir ki§inin meclislerine geldigini gordi.iklerinde, Rasulul
lah (s.a.)m yanmda oturduklan yere s1k1ca sanhrlard1. Bunun i.izerine 
Allah Teala, birbirlerine yer a<;malanm emir buyurdu. Mukatil ibn 
Hayyan der ki : Bu ayet Cum'a gi.ini.i nazil oldu. RasUlullah (s.a .) o gi.in 
sofada idi ve yer de dard1. o. muhacir ve ansardan Bedir ehlini ag1rlad1. 
Bedir ehlinden bir grup geldiler. Onlardan once meclis doldurulmu§tu. 
Onlar Rasulullah'l ayakta bekleyip dediler ki : Ey Allah'm peygamberi, 
selam olsun sana. Allah'm rahmet ve bereketi de senin i.izerine olsun. 
Hz. Peygamber onlarm selamm1 H'tde etti. Sonra onlar mecliste bulunan 
topluluga da selam verdiler. Topluluk da onlarm selamm1 iade etti. 
Onlar ayakta dikilmi§ duruyor ve kendilerine yer a<;1lmasm1 bekliyor
lardl. Hz. Peygamber onlann ayakta durmalarma vesile olan §eyi bili
yordu. Ne var ki onlara yer a<;1lmam1§tl. Bu, Hz. Peygambere ag1r geldi 
ve <;evresinde bulunan muhacir ve ansar'dan Bedir harbine kat1lmam1§ 
olanlara dedi ki : Ey falan kalk, ey falan sen de kalk . Hz. Peygamber 
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Bedir ehlinden muhacir ve ansarm ayakta kalanlann say1ca digerlerini 
kaldmyordu. Bu durum yerinden kaldmlanlara ag1r geldi. Rasulullah 
I s.a .) onlarm bu durumdan ho§lanmadiklanm yiizlerinden anlad1. Mii
nafiklar dediler ki .: Arkada§lanmzm insanlar arasmda adil davrandi
gmi iddia edenler sizler degil misiniz? Allah'a andolsun ki daha once 
bunlara adil davrand1gm1 gormemi§tik. Bir grup mecliste yerlerini al
dilar, peygamberlerine yakla§maktan ho§landilar ama o, bunlan kaldir
di ve yerlerine yava§ davrananlan oturttu. Bize ula§tigma gore Rasu
lullah (s.a.) bu durum iizerine §Oyle buyurdu : Karde§ine yer a~an ki§i
ye Allah merhamet etsin. Bundan sonra h1zhca ayaga kalk1yorlard1 ve 
topluluk karde§lerine yer a~Iyordu. Bu ayet Cum'a giinii nazil olmU§
tur. Bu haberi ibn Ebu Hatim rivayet eder. imam Ahmed ve ~afii de 
Siifyan kanahyla ... Abdullah ibn Omer'den naklederler ki; Rasulul
lah (s.a.) §oyle buyurmu§ : 

Bir ki§i oturdugu yerden kalk1p da bir ba§ka ki§iyi oraya oturtma· 
sm. Ancak yer a~m ve geni§lik saglaym. Buhari ve Muslim de bu ha
disi Nafi' kanahyla Abdullah ibn Omer'den naklederler. ~afii der ki : 
Bize Abdiilmecid ... Cabir ibn Abdullah'tan nakletti ki; Rasulullah (s.
a.) §Oyle buyurmu§ : Sizden biriniz Cum'a giinii karde§i i~in ayaga 
kalkmasm, ancak; yer ac;:m, desin .Bu hadis Siinen sahiplerinin. §artla
nna uygun olmakla beraber, onlar bunu tahric etmemi§lerdir. imam 
Ahmed der ki : Bize Abdiilmelik ibn Amr . .. Ebu Hiireyre'den nakletti 
ki RasUlullah (s.a.) §oyle buyurmu§ : Bir ki§i oturdugu yerden kalk1p 
bir ba§ka ki§iyi oraya oturtmasm. Yalmz yer a~m ki, Allah da size yer 
a~sm. Ahmed ibn Hanbel aym hadisi Siireyc ibn Yunus kanahyla ... 
Ebu Hiireyre'den nakleder. Ancak onun Iafz1 §Oyledir : Bir ki§i bir ba§
ka ki§i i~in mecliste ayaga kalkmasm. Ancak yer ac;:m ki Allah da sizin 
i~in yer a~sm. Bu hadisin tahricinde Ahmed ibn Hanbel miinferid kal
mi§tlr. 

Fakihler di§ardan gelenlere ayaga kalkmanm caiz olup 6lmad1g1 
konusunda degi§ik gorii§ler bildirmi§lerdir. Kimileri; Efendinize ayaga 
kalkm, hadisini delil getirerek buna ruhsat vermi§ler, kimileri de : Ki
§ilerin kendisini ayakta kar§Ilamasmdan ho§lanan ki§i, cehennemden 
yerini haz1rlasm, hadisine dayanarak bunu men'etmi§lerdir. Baz1lan 
da mes'eleyi farkh miitalaa ederek demi§lerdir ki : Seferden gelene kalk
mak caizdir. Vilayet mahallinde yoneticiye ayaga kalk1hr. Buna Sa'd 
ibn Muaz'm k1ssas1 delalet eder. <;iinkii o, Kurayza ogullanna Peygam
ber tarafmdan hakem ta'yin edilmi§ ve Rasulullah (s.a.) onun geldigini 
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gorunce iniisliimanlara: Efendinize ayaga kalkm, demi§tir. Bu, Slrf 
onurt hiikmiiniin daha gec:;erli olmasm1 saglamak ic:;indir. Allah en iyisi-

• ni bilendir. Ayaga kalkmay1 adet haline getirmeye gelince; bu, acemlerin 
§iand1r. Siinen kitablarmda varid olur ki ashab ic:;in Peygamberden da
ha sevimli hi<; bir kimse yoktur ve o geldiginde, Peygamber ic:;in ayaga 
kalkmazlardi· c:;iinkii Peygamberin bundan ho§lanmadigmi c:;ok iyi bi
lirlerdi. Yine Siinen kitablarmda rivayet edilen bir hadiste Rasululla,h 
(s.a.)m, meclisin bittigi yerde oturdugu bildirilir. Ne var ki Rasulullah 
nereye oturursa oras1 meclisin ba§I olurdu. Sahabe-i Giizin de mertebe
lerine gore mecliste ona yakm yerlerde otururlard1. Ebu Bekir es-S1ddik 
sagmda, Orner solunda otururdu. Genellikle Osman ve Aii oniinde otu
rurlardl. <;iinkii onlar vahiy katibi idiler ve Peygamber bunlara oraya 
oturmalanm emrederdi. Nitekim Miislim'in rivayet ettigi bir hadiste 
A'me§ ... ibn Mes'ud'dan nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: 
Benden sonra sizden emir ve nehiy sahipleri yer alsmlar. Sonra, onlar
dan sonra gelenler, daha sonra da onlardan sonra gelenler yer alsmlar. 
Bu, s1rf Hz. Peygamberin soyledigini daha iyi anlamalanm saglamak 
i<;indir. Bunun ic:;in Hz. Peygamber, Bedir ehlinden gelenleri oturtmak 
iizere bir toplulugu yerinden kaldiriDI§tlr. Bunun sebebi ya o toplulugun 
Bedir ehli hakkmd~ kusurlu davranmaland1r veya Bedir ehlinin Him
den nasiplerini almalanm saglamaktlr. Nitekim onlardan oncekiler 
Peygamberin bilgisinden nasiblerini almi§lardir. Ya da faziletli zevatm 
one allnmas1 gerektigini ogrenmek ic:;in Rasulullah (s.a.) boyle yapml§
tlr. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Veki' ... Abdullah ibn Mes'ud' 
dan nakletti ki; o, §oyle demi§ : Rasulullah (s.a.) namazda bizim omuz
lanmiZl SIVazlardi ve §oyle buyururdu : Saflarm1z1 diizeltin ve ayn dur
maym, sonra kalbleriniz de aynllr. Emir ve yasak ehli olanlar onde 
bulunsunlar. Sonra onlarm ardmdan gelenler, sonra da onlarm ardm
dan gelenler yer alsmlar. Ebu Mes'ud der ki : Bugiin siz, ihtilaf baki
rmndan en fazla olanlarsm1z. Miislim ve Tirmizi di§mda diger Siinen 
sahipleri de A'me§ kanallyla bu hadisi Ebu Mes'ud'dan rivayet ederler. 

Rasulullah (s.a.)m namazda emri boyle olup ta once ak1l sahipleri
nin, sonra bilgi sahiplerinin yer almas1 gerekirse, namaz di§mda bunun 
boyle olmas1 daha uygundur. Ebu Davud, Muaviye kanallyla Abdullah 
ibn Omer'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Saflan
mzi diizeltin. Omuzlanmzm arasmda aym hizay1 saglaym, arahklan 
kapatm ve karde§lerinizin elini yumu§ak tutun. :?eytan ic:;in aynklar 
b1rakmaym. Kim bir saf1 birle§tirirse, Allah da onu birle§tirir. Kim de 
bir saf1 parr;alarsa, Allah da onu parc:;alar. Bunun i<;in Kurra'mn efen
disi Ubeyy ibn Ka'b arka saflarda kald1gmda, on saftaki s1radan birisi 
c:;1kar ve o, on safa girerdi. o, benden sonra emir ve yasak sahipleri yer 
alsmlar, hadisine· dayamrd1. Abdullah ibn Orner de bir ki§inin kendisi 
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ic;;in kalktlg1 yere oturmazd1. Bu. yukanda ,zikrettigimiz hadisin geregi
ne gore amel ettiginden dolay1 idi. Biz bu ayetle ilgili bu kadarc1k ornek
lerle yetinelim. Aksi takdirde bunun teferruath olarak anlatllmas1 ba§
ka yerleri icab ettirir. Sahih hadist.P. bildirilir ki : 

s.;~ )~i jJ' ~~ ~ ~t:Jij f~:1IJ~J,~::,~ 'G, { .. j ;.";t~'~lj.:.~IJ_/-) J "' ,. ,. ..... r ..... 
--[ ... _; 4~,~~~~1~__,:-~ j~~;J; J~,~~~~;_, ?..:-' ~'~lj.:. ~1~__,:-:;J~~\:1 
:;~~1;;:;~~}:!1~\j·~;.)~').~·\~\j \~;~~~~liJ~) ._si:) v.~j ~~ 

' i, , ' ' 0 i' • I " ' .- ' 1 

~ljir ~~ J~.s~~ t~~i t;\~i:JI::'~Ii:l~fi ~~J~f-' fF'~~~IJj ... :;~; 
,_-1• I ,.; I ""' ~· I 

~'-'~lif;-~if;\;'). ~I ~~j~/~1 \:.;:.~~:.;:.~~~I ~\j'~l 
Rasulullan (s.a.) beraberinde bulunan halk ile birlikte oturdugu • 

esnada tic;; ki§i c;;Ikagelmi§. Onlardan ikisi Rasulullah (s.a.)a yonelmi§, 
tic;;tinctisti de gitmi§. 0 ikisi Rasulullah'm ontinde durmu§lar. Onlardan 

' birisi (meclis) halkasmda bir bo§luk bulup oturmu§, ikincisi halkm ge
risine oturmu§, tigtinctisti de don tip gitmi§. Rasulullah (s.a.), i§ini bi
tirince buyurmu§ ki : Bu tic;; ki§inin haberini size bildire.yim mi : Birin
cisi Allah'a s1gmd1, Allah da onu s1gmd1rdL ikincisi utand1, Allah da 
ondan haya etti. Ugtinctisti dontip gitti, Allah da ondan ytiz c;;evirdi. Ah
me.d ibn Han bel der ki : Bize Hattab ibn Ziyad .. . Abdullah ibn Amr'dan 
nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : Bir ki§inin izinsiz ola
rak iki ki§inin arasm1 ar;mas1 helal degildir. Ebu Davud ve Tirmizi de 
Usame ibn Zeyd kanallyla . .. Abdullah ibn Amr'dan bu hadisi rivayet 
eder.' Tirmizi bu hadisin hasen oldugunu bildirir. 

ibn Abbas, Hasan el-Basri ve ba§kalarmdan «Yer ac;;m, denilince yer 
ac;;m ki, Allah da size ac;;sm.» kavli hakkmda §6yle dedikleri rivayet edi
lir · Sava§ meclislerinde yer ac;;m. «Kalkm, denilince de kalkm ki...», 
kavlinin de; sava§a ko§un, demek oldugunu soylemi§lerdir. Katade ise 
der ki: «Kalkm, denilince de kalkm ki.. .. » kavli; hayra c;;agnldigm1z za 
man ko§un, demektir. Mukatil ise; namaza . c;;agnld1gmiz zaman ana 
kalkm, demektir, der. 

Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki : Ashab Hz. Peygamberin 
evinde onun yamnda bulunduklan zaman, kalk1p gitmek istediklerinde 
her birisi en gok, en son t;Ikan olmay1 arzuluyordu. Bazan bu Hz. I?ey
gambere ag1r geliyordu. <;tinkti onun da kendi ihtiyac;;lan vard1. Boylece 
aynlmalan emredildigi zaman hemen aynllvermeleri bilditildi. Nitekim 
Allah Teala : «~ayet size; dontin, denilirse. dontin.» (Nur, 28) buyur
mu§tur. 

<<Allah i~inizden iman etmi§ olanlan ve kendilerine ilim verilenleri 
derecelerle ytikseltsin. Allah, yaptlklanmzdan haberdard1r.» Sizden bi-
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riniz, karde§i yamna geldiginde ona yer agmca veya kendisine <;1kmas1 
emredildiginde g1kmca bunu, kendisi igin bir eksiklik olarak kabul et
mesin. Bilakis bu, Allah katmda yucelik ve meziyyettir. Allah T~ala bu 
durumu heba etmez, aksine onu yapanlara dunya ve ahirette mukafat 
verir. <;unku kim Allah igin tevazu' gi:isterirse; Allah onun degerini yu
celtir ve §amm yaygmla§tmr. Bunun igin <<Allah iginizden iman etmi§ 
olanlan ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yukseltsin.>> buyuru
yor. Ve Allah, yaptlklanmzdan haberdard1r.ll Buna mustehak alan ve 
olmayam iyi bilir. imam Ahmed ibn Hanb~l der ki: Bize Ebu Kamil ... 
Ebu Tufeyl Amir ibn Vaile'den nakletti ki; Nafi' ibn Abd'til-Haris Us
fan'da Hattab oglu Omer'e rastlad1. Orner onu Mekke'ye amir olarak 
gi:indermi§ti. Orner ana vadi halkma kimi halef ta'yin ettin? dedi. o da; 
ibn Ebza'y1 halef ta'yin ettim, dedi. Orner ibn Ebza da kim? deyince o; 
ki:ilelerinizden bir adam, dedi. Hz. Orner onlara bir ki:ileyi mi halife ta'
yin ettin? dedi. Nafi' ctedi ki : Ey mu'minlerin emiri, dogrusu o, Allah'm 
kitabml okuyor, farzlan biliyor ve hukum veriyor. Bunun uzerine Hz. 
Orner §i:iyle dedi: Ama sizin peygamberiniz (s.a.) §i:iyle buyurmu§tur: 
Dogrusu Allah, bu kitab ile bir kavmi yuceltir ve bir ba§ka kavmi de 

• al~altlr .Mtislim de bu rivayeti birden gok §ekilde Zuhri kanahyla Nafi' 
den nakleder. Yine birden c;ok §ekilde Hz. Omer'den benzer rivayet nak
ledilir. Ben, ilim ve ilim ehlinin faziletine dair hadisleri Buhari ~erhi'
nin ilim kitabmda uzun uzad1ya ag1klad1m. Hamd ve minnet Allah'a 
mahsustur. 

l • ) • } 
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... ' ' 
12 - Ey iman edenler; Peygamberle mahrem bir ~ey 

konu~acag1n1z vakit, bu konu~maniZJdan once sadaka ve 
rin. Bu; sizin i9in daha hay1rh ve daha temizdir. Eger bir 
~ey bulamazsan1z, ~uphesiz ki Allah Gafur'dur, Rahim'dir. 

13 - Mahrem bir ~ey konu~mazdan once, sadaka ver
mekten korktunuz mu da yerine getirmediniz? Fakat Al
lah, sizin tEN-belerinizi kabul etti. $u halde namaz1 k1hn, 
zekati verin, Allah'a ve Rasulune itaat edin. Allah, i~ledik
lerinizden haberdard1r. 

t 
1 
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Allah Teall'! mi.i'min kullarma, Peygamberle gizlice bir §ey konu§mak 
istediklerind~; onceden kendilerini antan, temizleyen ve bu makama la
Ylk hale getiren bir sadaka sunmalanm emrediyor. Ve <<Bu, sizin ic;:in da
ha hay1rh ve daha temizdir.» buyuruyor. Sonra da: «Eger bir §ey bula
mazsamz; bir§ey ara§tmp ta bulamazsamz, §i.iphesiz ki Allah, Gafurdur, 
Rahim'dir, diyor. Allah, bir §eyi ancak ana gi.ic;: yetirenlere emreder. Ve 
mi.iteakiben «Mahrem bir §ey konu§mazdan once, sadaka vermekten 
korktunuz mu da yerine getirmediniz?» buyuruyor. Peygamberlerle gtz
lice konu§madan once sadaka vermenin, sizin i.izerinize devamh ve ge
rekli bir hi.iki.im olmasmdan m1 korktunuz? uFakat Allah, sizin tevbeleri
nizi kabul etti. ~u halde namaz1 k1lm, zekat1 verin. Allah'a ve Rasuli.ine 
itaat edin. Allah, i§lediklerinizden haberdardlr.» Peygamberle konu§ma
dan once sadaka vermenin vacib olduguna dair hi.iki.im daha sonra nes
hedilmi§tir. Denildi ki : Bu ayetin neshinden once Ebu Talib oglu Ali'den 
ba§ka kimse onunla amel etmemi§.tir. ibn Ebu Necih Mi.icahid'den nak
letci ki; o, §Oyle demi§ : Sadaka vermeden Peygamberle gizlice konu§
maktan ahkonuldular. Onunla yalmz Ebu Talib oglu Ali gizlice konu§tu 
ve onceden bir dinar sadaka verdi. Sonra Hz. Peygamber ile gizlice konu
§arak ondan on ozelligi sordu. Bilahare ruhsat emri indirildi. Veys ibn 
Ebu Si.ileym, Mi.icahid'd~n nakleder ki; Hz. Ali (r.a .) §oyle demi§tir : Al
lah'm kitabmda bir ayet var ki benden once kimse onunla amel etmedigi 
gibi, benden sonra da kimse onunla amel etmedi. B~nim yammda bir di
nar vard1, onun on dirhemini harcad1m. Ben, Resululah (s.a .) ile gizlice 
konu§acagim zaman bir dirhem sadaka verirdim. Sonra bu hi.iki.im 
neshedildi. Benden once kimse onunla amel etniedigi gibi, benden son
ra da kimse onunla amel etmedi. Sonra Hz. Ali bu ayeti okudu : «Ey 
iman edenler; Peygamberle mahrem bir §ey konu§acag1mz vakit.. .» ibn 
Cerir Taheri der ki : Bize Abd ibn Humeyd ... Hz. Ali (r.a .)den nakletti 
ki ; o, §oyle demi§ : Rasulullah (s.a .) : Gizlice konu§madan once bir di
nar verilmesi konusunda ne dersin? dediginde ,o; gi.ic;: yetiremezler, de
mi§. Rasulullah (s.a. ) yanm dinar deyince, o; gi.ic;: yetiremezler, demi§. 
Rasulullah (s.a.); ne dersin? diye tekrarlaymca o. bir arpa tanesi, de-

' mi§. Bunun i.izerine Hz. Peygamber ana; sen c;:ok az veriyorsun, demi§. 
Hz. Ali demi§ ki : Benim vas1tamla Allah i.immetten bu emri hafifletti 
ve «Ey iman edenler: Peygamberle mahrem bir §ey konu§acagmiz va
kit, bu konu§mamzdan once sadaka verin . .. Mahrem bir §ey konu§maz
dan once. sadaka vermekten korktunuz mu da yerine getirmediniz?n 
ayeti boylece nazi! oldu. Tirmizi de bU. hadisi Si.ifyan ibn Veki' kana
hyla ... Hz. Ali'den nakleder. Hz. Ali, bu rivayete gore der ki : «Ey iman 
edenler; Peygamberle mahrem bir §ey konu§acagmiz vakit, bu konu§
mamzdan once sadaka verin.» ayeti nazi! oldugunda Hz. Peygamber ba
na : Bir dinara ne dersin? dedi. Ben de : Buna gi.ic;: yetiremezler, dedim. 
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Ve hadisi aynen yukardaki gibi zikreder, sonra da; bu hadis, hasendir, 
garibtir, ancak bu yolla bilmekteyiz, der. Sonra hadiste ge<;en «bir arpa 
tanesi» ifadesinin, bir arpa tanesi ag1rllgmda altm demek oldugunu 
bildirir. Ebu Ya'la da bu hadisi Ebu Bekr ibn ~eybe kanallyla ... Hz. Ali' 
den rivayet eder . 

. Avfi, ibn Abbas'm bu ayet konmmnda §byle dedigini bildirir : Mti.s
lti.manlar Peygamberle gizfice konu§mazdan once, bir sadaka sunarlar
(h, fakat zekat emri nazil olunca, bu, neshedildi. Ali ibn Ebu Talha da 
Abdullah ibn Abbas'tan «Peygamberle mahrem bir §ey konu§acagmiz 
vakit, bu konu§mamzdan once sadaka verin.)) kavli hakkmda §Oyle de
digini bildirir : Mti.sltimanlar Hz. Peygambere <;ok soru sordular da bu, 
ona ag1r geldi. Bunun ti.zerine Allah Teala, Peygamberinin kti.lfetini ha
fifletmek istedi. Bu emir gelince, insanlardan birgogu sabretti ve sor
maktan <;ekindL Bilahare «Mahrem bir §ey konu§mazdan once, sadaka 
vermekten korktunuz mu da yerine getirmediniz? Fakat Allah. sizin 
tevbelerinizi kabul etti. ~u halde namaz1 k1lm, zekatl verin, Allah'a ve 
Rasulti.ne itaat edin. Allah, i§lediklerinizden haberdard1r.)) ayetini in
dirdi de onlara geni§lik verdi ve s1kmtllanm giderdi. ikrime ve Hasan 
el-Basri derler ki: «Mahrem bir §ey konu§acagmiz vakit, bu konu§ma
mzdan once sadaka verin.n kavlini daha sonraki «Mahrem bir §ey ko
nu§mazdan once, sadaka vermekten korktunuz mu da yerine getirmedi
niz?n kavli neshetmi§tir. Said de Katade ve Mukatil ibn Hayyan'dart 
nakleder ki; insanlar Hz. Peygambere soru sordular ve onu sorulanyla 
yordular. Bu ayetle Allah Teala onlan peygamberinden ay1rd1. i<;lerin
den bir ki§iniri Hz. Peygambere ihtiyac1 olursa, ohceden bir-sadaka ver
medik<;e Hz. Peygamberden o istegini yerine getirmesini bekleyemezdi. 
Bu da · onlara zor geldi, nihayet Allah Teala : <<Eger bir §ey bulamazsa.: 
mz; §ti.phesiz ki Allah, GafUr'dur, Rahim'dir.)) ayetiyle . ruhsat indirdi. 
Ma'mer Katade'den nakleder ki : ((Peygamberle mahrem bil' §ey konu~ 

.'?acagm1z vakit, bu konu§mamzdan . once sadaka verin.)) ayeti gti.ndti.
zti.n bir saattan fazla kalmayarak neshedilmi§tir. Abdti.rrezzak da aym 
qekilde . .'. Mti.cahid'den nakleder ki Hz. Ali §Oyle demi§ : Benden ba§ka 
kimse onunla amel etmedi. Nihayet o hti.kti.m neshedildi. Mti.cahid der 
ki : Hz. Ali'nin §Oyle dedigini samyorum : Bu, ancak bir saat cari Dl
mu§tur. 
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14 - Bakmaz ffilSln onlara ki, Allah'1n, kendilerine ga
zab ettigi bir kavmi dost edinmiglerdir? Onlar; ne sizler
dendir, ne de onlardan. Ve bile bile yahin yere yemin et
mektedirler. 

15 -Allah, onlara ~iddetli bir azab haz1rlam1gtlr. Ger
c;;ekten onlann yaptlklan ~ey ne kotiidiir. 

16 - Onlar, yeminlerini kalkan edindiler de Allah yo
lundan ahkoydular. igte onlara horlay1c1 bir azab vard1r. 

17 - Onlann mallan da, ogullan da Allah kahnda ken
dilerine bir fayda vermez. Onlar cehennem ashab1d1rlar 
ve orada ebediyyen kalacaklard1r. 

18 - Allah onlann hepsini yeniden diriltecegi gun, size 
yemin ettikleri gibi, O'na da yemin ederler. Ve gen;ekten 
birgey iizerinde olduklann1 san1rlar. iyi bilin ki; onlar, 
gerc;;ekten yalanc1lard1r. 

19 - Seytan onlara bask1n .gelip Allah'1 anmay1 unut
turmugtur. i~te onlar, ~eytan1n tarafdarland1r. iyi bilin ki, 
~eytan1n tarafdarlan muhakkak hiisrana ugrayanlann 
kendileridir. 

Allah Teala munaf1klarm kafirleri gizlice dost edinmelerini redde
diyor. Ger~ekte ise munaflklar; ne mu'minlerle beraberdirler, ne de ka
firlerle. Nisa suresinde buyuruldugu gibi : «Ne onlarlad1rlar, ne de bun
larla. ikisi arasmda bocalaYlP dururlar. Allah'm saptlrd1g1 kimseye yol 
bulamazsm.» (Nisa, 143) Burada ise: <<Bakmaz mlSm onlara ki~ Allah'
m, kendilerine gazab ettigi bir kavmi dost edinmi§lerdir?» buyuruyor. 
Yani yahudileri. Qiinku munaf1klar onlara ho§ gorunmeye ~ah§arak 
gizlice onlan dost ediniyorlardL Muteakiben de <<Onlar; ne sizlerdendir, 



7790 lEN KES1R ( Ctiz : 28 ; SO.re : 58 

ne de onlardan. l) buyuruyor. Ey Mii'minler, gerc;ekten bu miinaf1klar 
ne sizlerden yanad1rlar, ne de dost edindikleri yahudilerden yanad1rlar. 
Devamla : ((Ve bile bile yalan yere yemin etmektedirl~r. n buyuruyor. 
Miinaf1klar yaptlklan yeminin yalan oldugunu bile bile yalan yere ye
min etmektedirler. Ozellikle o la'netli durumlarmda siirekli yemin eder
ler. Biz, onlarm durumundan Allah'a s1gmmz. Qiinkii onlar iman eden
lere rastlaymca; biz inandik· diyorlarch. Rasulullah'm yamna gelince, 
yemin ettikleri konuda yalan soylediklerini bile bile ona mii'min olduk
lanna dair yemin ediyorlard1. Onlar kendi soylediklerinin dogru oldu
guna inanm1yorlardL Her ne kadar soyledikleri mevcud duruma uygun 
olsa da dogrulugunu kendileri kabul etmiyorlardl. Bu sebeple Allah 
Teala, onlarm 1man iddialannda yalan soylediklerine §ehadet ediyor. 
Miiteakiben de §Oyle buyuruyor : << Allah, onlara §iddetli bir azab hazir
lami§tlr. Gerc;:ekten onlarm yapt1klan §ey ne kotiidiir.l> 1\.llah Teala, on
larm bu kotii davram§lanyla yapt1klan §eye kar§Illk olarak elim bir 
azab hazirlami§tlr. Onlarm bu kotti davram§lan- katirleri dost edin-

' meleri, mii'rriinleri dii§man edinerek onlan aldatmaya r;all§IDI§lardir . 
Bu sebeple Hak Teala : ((Onlar, yeminlerini kalkan edindiler de Allah 
yolundan allkoydular. >) buyuruyor. Onlar, gizlice kiifrettikleri halde 
iman ettiklerini at;1klay1p yalan yeminlerle imandan kar;md1lar. Onla
rm gerr;ek durumlanm bilmeyen birr;ok ki§i de dogru olduklanm samp 
onlara aldand1lar. Boylece baz1 insanlar onlann vas1tas1yla Allah'm yo
lundan allkondular. ,(( i§te onlara horlay1c1 bir azab vard1r.n Yalanc1 ye
minlerine vas1ta k1larak Allah'm yiice adm1 horlad1klan ir;in, buna kar
§lllk olmak iizere onlara da horlay1c1 bir azab vard1r. 

<<Onlarm mallan da, ogullan da Allah'a kar§I kendilerine bir fayda 
vermez.n Allah'm azab1 geldigi zaman, onlarm mallan ve evladlan bu
nu engelleyemez. <<Onlar cehennem ashab1d1rlar ve orada ebedtyyen ka
lacaklardir.n Ve miiteakiben Hak Teala §byle buyuruyor : <<Allah onla
rm hepsini yeniden diriltecegi giin,n ba§tan sonra Allah onlardan hit; 
bir kimseyi b1rakmaks1zm k1yamet giinii diriltip toplayacaktlr ve o gun 
<<Size yemin ettikleri gibi O'na da yemin ederler. Ve gen;ekten ·bir §ey 
iizerinde olduklanm samrlarn Kendilerinin diinyada insanlara yemin 
ettikleri gibi, ahirette de Allah Azze ve Celle'ye kendilerinin hidayet ve 
dogru yol iizerinde bulunduklanna dair yemin ederler. Qiinkii bu diin
yada bir §ey iizerinde ya§ayan ve onunla olen, obiir diinyada da o §ey 
ile diriltilir. Onlar yeminlerinin, insanlarm yamnda kendilerine fayda 
saglad1g1 gibi, Allah katmda da fayda saglayacagm1 samrlar. Ve hii
kiimlerini zahire gore yiiriitiirler. Bunun ir;in Allah Teala : <<Ve gerr;ek
ten bir §ey iizerinde olduklanm samrlar .>l buyuruyor. Boyle olduklanna 
dair Rablarma yemin ederler. Sonra Allah Teala, onlarm zanlanm red
dederek : << iyi bilin ki; onlar, gerr;ekten yalancidirlar. l) buyuruyor ve 
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onlarm yalanc1 olduklarma dair haberi bbylece te'kid ediyor. ibn Ebu 
Hatim der ki : Bana babam.. . Said ibn Ctibeyr'den nakletti ki; ona 
Abdullah ibn Abbas anlatml§: Hz. Peygamber odalarmdan birinin gol
gesinde oturuyormm~. Yamnda mtisltimanlardan bir topluluk da var
ml§. Gittikc;e golge k1sahyormu§. Buyurmu§ ki : Biraz sonra size, §ey
tamn iki goztiyle bakan bir insan gelecektir. 0 yammza geldiginde ken
disiyle konu§maym. Mavili bir adam geldi. Rasulullah (s.a.) onu c;agi
np kendisiyle konu§tu ve dedi ki : Sen, falanca ve falanca nic;in bana 
ktifrediyorsunuz? 0 ki§ilerin isimlerini de saydL ibn Abbas der ki : 
Adam gitti. o ki§ileri c;agirdl ve Hz. Peygambere yemin ederek oztir be
yanmda bulundular. Bunun tizerine Allah Azze ve Celle, <<Size yemin 
ettikleri gibi, O'na da yemin ederler. Ve gerc;ekten bir §ey tizerinde ol
duklanm samrlar. iyi bilin ki; onlar, gerc;ekten yalancldlrlar.n ayetini 
indirdi. Ahmed ibn Hanbel iki yoldan, Semmak kanallyla ibn Abbas'
tan bu hadisi rivayet eder. ibn Cerir Taberi de Muhammed ibn Musenna 
kanahyla ... ibn Abbas'tan bu hadisi rivayet eder. Aynca Stifyan es-Sev
ri kanahyla ... ibn Abbas'tan bu hadisi tahric eder. Bunun isnad1 sag
lam olmakla beraber, diger imamlar onu tahric etmemi§lerdir. Bu ki§i
lerin durumu, Allah Teala'nm mti§riklerinden bahsederken haber ver
digi §U durum gibidir : «Sonra onlann, sadece : Andolsun Allah'a ki, 
ey Rabb1m1z; bizler mti§riklerden degildik, demelerinden ba§ka c;are
leri kalmaz. Bak, kendilerine nas1l yalan soylediler? Yalan yere uydur
duklan kendilerinden nasll kayboluverdi?n (En'am, 23-24). 

<c~eytan onlara baskm gelip Allah'! anmay1 unutturmu§tur.» 
~eytan onlarm kalbine hakim olmu§ ve neticede Allah'! anmay1 unut
turmu§tur. ~eytan baskm geldigi ki§ilere, boyle yapar. Bunun ic;in Ebu 
Davud der ki : Bize Ahmed ibn Yunus ... Ebu Derda'dan nakletti ki; o, 
Rasulullah'm §dyle buyurdugunu i§ittim, demi§tir : Bir kasabada veya 
c;olde tic; ki§i bulunur da, onlarm arasmda namaz k1lmmazsa; muhak
kak §eytan onlara baskm gelir. Sen cemaata sanl. <;:unkti kurt, aynlam 
yer. Zaide der ki : bununla cemaat ve namazm kasdedildigini bildirdi. 
Mtiteakiben Hak Teala : «i§te onlar, §eytanm tarafdarland1r. iyi bilin 
ki; §eytanm tarafdarlan muhakkak htisrana ugrayanlarm kendileri
dir.>> ~eytfmm baskm gelip te Allah'm zikrini unutturdugu kimselerdir 
onlar. 
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20- Allah'a ve Peygamberine muhaJefet edenler; i~te 

onlar, en Qok zillet(3 du~enlerle beraberdirler. 
21 - Allah: Andolsun ki Ben ve peygamberlerim. el

bette galib gelecegiz, diye yazm1~tlr. Muhakkak ki Allah; 
Kavi'dir, Aziz'dir. 

22- Allah'a ve ahiret gunune iman eden bir kavmin; 
kendi babalan, ogullan, karde~leri veya ak,rabalan da ol
sa Allah ve Peygamberine muhaJefet eden kimselere sevgi 
besledigini g6remezsin.1~te onlann kalbine Allah iman yaz-

. nn~ ve katlndan bir ruh ile onlan desteklemi~tir. Onlan 
altlanndan n~maklar akan cennetlere sokacaktlr. . Bunlar 
orada ebediyyen kalacaklardrr. Allah, onlar-dan raz1 olmu~
tur, onlar da Allah'tan ho~m1d olmu~lard1r. 1~te onlar, Al
lah'In hizbidir. Dikkat edin, Allah'1n hizbi, felaha erenle
rin kendileridir. 

Allah TeaJa, Allah'a ve Rasulune muhalefet eden inadc;1 kafirlerden 
haber veriyor. Bunlar Hakk'tan yiiz c;eviren ve hakikata kar§I c;1kanlar 
olup, bir yanda kendileri, bir yanda §eriat, bir yanda onlar, bir yanda 
hidayette olan ki§ilerdir ki; ccEn c;ok zillete dii§enlerle beraberdirler.>> 
Diinya ve ahirette en c;ok zillete dii§en, dogru yoldan kovulup uzakla§tl
nlmi§ e§kiya ile beraber olan kimselerdir. 

((Allah : Andolsun ki Ben ve peygamberlerim elbette galib gelece
giz, diye yazmi§tlr.>> Allah Teala kar§I · konulamayan, ahkonulamayan 
takdirinin yer ald1g1 ilk kitabmda ·boyle yazmi§ ve boyle hiikmetmi§tir. 
Bu yaz1 degi§tirilmeyecektir. Buna gore; muhakkak ki zafer Allah'a, 
Allah'ltl kitabma, Rasuliine ve mii'min kullarma aittir. Diinya ve ahi
rette bu boyledir ve ak1b,et elbette miittakilerindir. Nitekim Gatir sure
sinde de §oyle buyurmaktad1r : cc~iiphesiz ki Biz, peygamberlerimize ve · 

· iman etmi§ olanlara hem diinya hayatmda, hem de §ahidlerin §ehadet 
edecekleri giinde mutlaka yatd1m ederiz. 0 gun mazeretleri_ zalimlere 
fayda vermez. Lanet onlann, yurdun kotiisu ·de onlarmdiV> (Gatir, 51-

Mti 

52: 
ga 
bu 
ya: 
Dii 

ed« 
ols 
goJ 
ffil 

rel: 
ler 
kn 
no 
yoJ 
bil 
gu 
ve 
lin 
ka, 
m 
Ha 
ad 
dir 
gii 
gii 
ha 
Un 
(S 
ba 
Ali 

ib: 
lal 
ha 
Ni' 
rir 
i§a 
lal 
lal 
ca: 
sii: 



Mucadele, 20-22 l HAD1SLERLE KUR'AN-1 KERlM TEFSlRi 7793 

52) Burada ise : uAllah: Andalsun ki Ben ve peygamberlerim elbette 
galib gelecegiz, diye yazrm§tir. Muhakkak ki Allah; Kavi'dir, Aziz'dir.>> 
buyuruyar. Kuvvetli ve izzetli alan zat, dii§manlarma galib alacagm1 
yazmi§tlr. Bu, muhkem ve saglam bir haber ve kesin bir emirdir. 
Diinya ye ahirette ak1bet ve zafer muhakkak mii'minlerindir. 

Miiteakiben . de §byle buyuruyar : uAllah'a ve ahiret giiniine iman 
eden bir kavmin- kendi babalan, agullan, karde§leri veya akrabalan da , 
alsa, Allah ve Peygamberine muhalefet eden kimselere sevgi besledigini 
goremezsin.n Akrabalan da alsa, mii'minlerin Allah'a ve Peygamberine 
muhalefet edenlere dast aldugunu goremezsin. Nitekim Al-i imran sO.
resinde §byle buyurur : uMti'minleri b1rak1p ta kafirleri dast edinmesin
ler. Kim. boyle yaparsa; Allah ile dastlugu _ kalmaz. Ancak anlardan sa
kmmamz miistesnadir. Allah size, kendisinden karkmamzi emrediyar. 
Donti§ Allah'ad1r.n (Al-i imran, 28) Tevbe suresinde ise §byle buyuru
yar : «De ki : Eger babalanmz, agullanmz, karde§leriniz, e§leriniz, ka
bileniz, elinize get;irdiginiz mallar, durgunluga ugramasmdan karktu
gunuz ticaret, ha§unuza giden evler, size Allah'tan ve Peygamberinden 
ve Allah yalunda cihaddan daha sevimli ise; a zaman Allah'm emri ge
linceye kadar bekleyedurun.>> (Tevbe, 24). Said ibn Abdtilaziz ve ba§
kasi da der ki : Bu ayet, Ebu Ubeyde Amir ibn Abdullah ibn Mticerrah' 
m Bedir gtinii babasm1 oldiirmesi iizerine nazil almU§tUr. Bu sebeple 
Hattab aglu Orner kendisinden sanra halifelige alt1 ki§inin set;ilmesini 
aday gosterdigil.1de; eger Ebu Ubeyde ya§asaydi, anu halef ta'yin eder
dim, demi§tir. Denildi ki uBabalan da alsan kavli, babasm1 oldiirdiigii 
giin Ebu Ubeyde hakkmda nazil almu§tur. uOgullann kavli de Bedir 
giinii aglu Abdurrahman'I oldiirmek istediginde Ebubekir es-S1ddik 
hakkmda nazil almu§tur. «Karde~lerin kavli ise, a giin karde§i Ubeyd ibn 
Umeyr'i oldiirmesi iizerine Mus'ab ibn Umeyr hakkmda nazil almu§tUr. 
(Siret ve Ensab kitablannda bu alaya rastlanmami§tlr.) uVeya akra
balann kavli ise, aym gun yakm bir akrabasm1 oldiiren Orner, Hamza. 
Alive Ubeyde ibn Haris hakkmda nazil almu§tur. Hamza, Alive Ubeyde 
ib!l Haris a giin, Utbe'nin aglu Utbe, f}eybe ve Velid'i oldtirmii§lerdi. Al
lah, en iyisini bilendir. Ben derim ki : RasO.lullah (s.a.) Bedir esirleri 
hakkmda isti§are ettigi zaman cereyan eden alay da bu kabildendir. 
Nitekim Ebubekir es-S1ddik ana esirleri degi§tirmesini ve anlann elle
rinde bulunanlarm miisliimanlar it;in bir giit; alarak ahkanulmasm1 
i§aret etmi§tir .Halbuki anlar amca ve akraba c;acuklanyd1. O; l:>elki Al
lah bunlan hidayete erdirir, diyardu . Orner ise §byle demi§ti : Ey Al
lah'm Rasulii, ben anun gbrti§tinde degilim. Sen bana imkan ver falan
cayt - Omer'in akrabas1- bldtireyim, Ali'ye de imkan ver Akil'i oldtir
siin. Falancaya da imkan ver, falancay1 bldtirsiin ki, Allah Teala bizim 
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kalbimizde mii§riklere kar§l bir dostluk olmadigmi iyice bilsin. K1ssa 
daha once biitiiniiyle zikredilmi§ti. 

«i§te onlarm kalbine Allah, imam yazml§ ve katmdan bir nlh ile 
onlan desteklemi§tir.» Allah ve Rasuliine kar§I gidenlere; babalan ve 
karde§leri de olsa dostluk beslememe niteligi ile muttas1f olanlann kal
bine Allah, imam yani mutlulugu yazmi§ ve bunu kalbine yerle§tirerek 
basiretini iman ile siislemi§tir. Siiddi, «Allah imam yazmi§ll kavlini, 
imam kalblerine koymu§tur, anlarrim1 vermi§tir. ibn Abbas da «Ve ku
tmdan bir rllh ile onlan desteklemi§tir.ll kavline ; onlan takviye etmi§
tir, anlamm1 vermi§tir. <<Onlan altlarmdan 1rmaklar akan cennetlere 
sokacaktlr. Bunlar orada ebediyyen kalacaklardir. Allah, onlardan raz1 
olmu§tur, onlar da Allah'tan ho§nud olmm~lard1r. i~te onlar, Allah'm hiz
bidir. Dikkat edin; Allah'm hizbi, felaha erenlerin kendileridir.)) Bu aye
tin tefsiri daha once pirkag kere gegti. Ancak «Allah, onlardan raz1 ol
mu§tur, onlar da Allah'tan ho§nlld olmu§lardir.n kavlinde e§siz bir s1r 
gizlidir. ~oyle ki; onlar, Allah igin akraba ve yakmlannm dii§manllgmi 
kazandiklarmdan, Allah Teala onlara kendi nzas1yla mukabele etmi§, 
verdigi nimetlerle onlan ho§nlld kllarak kar§Illgmi vermi§tir. Yiice 
kurtulu§ ve yaygm lutuf onlarad1r. 

«i§te onlar, Allah'm hizbidir. Dikkat edin; Allah'm hizbi, felafla. 
erenlerin kendileridir.n Bunlar ·Allah'm hizbi, yani kullan ve deger ver
digi kimselerdir. «Dikkat edin; Allah'm hizbi, felaha erenlerin kendile
ridir.)) Allah Teala onlarm diinya ve ahirette felah ve saadete erdikle
rine dikkati gekiyor. Buna kar§lllk obiirleri ise §eytamn hizbidir. ~eyta
nm hizbinden olanlar igin de «Dikkat edin; §eytanm hizbi hiisrana ug
rayanlarm kendileridir.n buyuruyor. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Harlin .. . Zeyyal ibn Abbad'dan nak
letti ki; Ebu Hazim, Ziihri'ye §6yle bir mektup yaznn§ :. iyi bil ki; ma
kam iki makamd1r. Birisi, Allah'm dostlarmm eliyle Allah'm dostlan 
igin yiiriitiildiigii makamd1r. Onlar kendilerini gizlice Allah'm zikrine 
verenlerdir. Raslllullah'm dilinden onlarm niteligi §Oyle belirtilmi§tir : 
Allah gizlenenleri, miittakileri ve iyileri sever. Onlar ki; kaybolduklan 
zaman aranmazlar, hazu· olduklan zaman gagnlmazlar, kalbleri hida
yet kandilidir. Onlar kapkaranllk fitnelerin hepsinden g1k1p kurtulurlar. 
i§te bunlar Allah'm, kendileri hakkmda «i§te onlar, Allah'm hizbidir. 
Dikkat edin; Allah'm hizbi, felaha erenlerin kendileridir.n buyurdugu 
Allah dostland1r. Nuaym ibn Hammad ... Hasan'dan nakleder ki; Ra
sulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur : Allah'1m, hig bir fas1k ve facir igin 
benim iizerimde bir el ve nimet b1rakma. <;iinkii bana vahyettiklerin 
arasmda : «Allah'a ve ahiret giiniine iman eden bir kavmin kendi ba~ 
balan, ogullan, karde§leri veya akrabalan da olsa Allah ve Peygamberi
ne muhalefet eden kimselere sevgi besledigini goremezsin.)) buyuruyor-
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un. Siifyan der ki: Ashab bunun hiikiimdarlarm yamna girip ~1kanlar 
i<;in nazil oldugunu kabul ederlerdi. Ebu Ahmed el-Askeri de bunu ri
\·ayet eder. 

MUCADELE SURESiNiN SONU 



HA~R SURESi 

(Medine'de nazil olmu~tur. ) . 

Said ibn Mansur der ki: Bize Hii§eym .. . Said ibn Ciibeyr'den nak
letti ki ; o, ben ibn Abbas•a ; Ha§r suresi kimin ic;in nazil olmu§tur? de
digimde, Nadir ogullan ic;in nazil olmu§tur, dedi, der. Buhari ve Mus
lim de bir ba§ka vecihle bunu Hii§eym kanallyla Said ibn Ciibeyr'den 
rivayet ederler. Buhari Ebu Avane kanallyla . .. Said ibn Ciibeyr'den 
nakleder ki ; o, §6yle demi§ : Ben, ibn Abbas'a; Ha§r suresi, dedigimde, 
o; Nadr suresi de, dedi. 
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Rahman ve Rahim alan Allah'1n ad1yla 
1 - _Goklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'1 tes

bih eder. Ve 0 Aziz'dir, Hakim'dir. 
2 - O'dur ehl-i kitab'tan kufretmi~ olanlan ilk surgun

de yurdlanndan ~akarm1~ alan. Halbuki siz, onlann ~aka
caklannl sanm1~t1n1z. Onla.r da kaleletinin kencplerini Al
lah'tan koruyacag1n1 sanm1~lard1. Fakat Allah'1n azab1 on
lara hesablamad1klan yerden geldi. Ve kalblerine korku 
sald1. Kendi elleriyle ve inananlann elleriyle evlerini y:lln
yorlardl. Ey basiret sahibleri ibret ahn. 

3 - $ayet Allah, onlara suri.i.lmeyi yazmam1~ olsaydl, 
dunyada onlan azablandiracaktl ve onlar ic;in ahirette de 
ate~ azabl vardlr. 

4 - Bu; onlann Allah'a ve Rasfllune kar~1 gelmelerin
den 6turudur. Her kim Allah'a kar~1 gelirse; muhakkak ki 
Allah, azab1 ~iddetli oland1r. 

5 - Herhangi bir hurma agac1n1 kesmeniz veya kes
meyip govdeleri uzerinde birakmaniz hep Allah'1n izniyle
dir. Bir de fas1klan rusvay etmek ic;indir. 

Allah TeaUt goklerde ve yeryuzunde bulunanlarm hepsinin Allah'1 
hamd ve takdis ile tesbih ettigini, O'na ibadet edip birligini zikrettigini 
haber veriyor. Nitekim bir ba§ka ayette de §byle buyuruyor : «Yedi gok, 
yeryuzu ve ir;inde bulunanlar; O'nu tesbih ederler. O'nu hamd ile tes
bih etmeyen hir; bir §ey yoktur.» (isra, 44) «Ve 0 Aziz'dir.» Kendi zatlm 
koruyan izzet sahibidir, «Hakim'dir.n Takdir ve §eriatmda hukum sa
hibidir. 

«O'dur ehl-i kitab'dan kufretmi§ olanlan ilk surgunde yurdlarm
dan r;1karm1§ olan.» Yani Nadir ogullan kabilesine mensub olan yahu
dileri. ibn Abbas, Mucahid, Zuhri ve bir ba§kas1 boyle derler. Rasulul
lah (s.a.) Medine'ye geldiginde, onlarla anla§ma yapml§ ve kendilerln-

. den, Hz. Peygamberle sava§mayacaklan konusunda ahid almi§ ve on
lara da kendileriyle sava§mayacagi konusunda soz vermi§ti. Ama on
lar peygamber ile aralanndaki ahdi bozmu§lardL Boylece Allah da kar;l
mlmaz olan intikama izin vermi§ ve engellenmez olan hukmunu onlann 
U.zerine indirmi§tir. Rasulullah (s.a.), muslumanlarm goz dikmedikleri o 
saglam burr;lu kalelerinden onlan r;1kararak surgun etmi§tir. Onlar ise bu 
kalelerin kendilerini, Allah'm yakalamasmdan koruyacagm1 samyorlard1. 
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Bu durum onlara Allah'a kar§l bir !ey saglamadL Ak1llanna gelmeyen 
§eyler ba§lanna geldi. Rasulullah (s.a.) onlan Medine'nin dl§ma c;1kanp 
surgun etti. ic;lerinden bir grup ~am ustlerindeki mer'alara gittiler. Ki, 
buras1 toplanma ve yay1lma yeridir. Bir grup da Hayber'e gitti. Onlar 
develeriyle ta§lyabileceklerini ta§lmak uzere oradan <;lkanlml§lardL Be
raberlerinde ta§lyabilecekleri §eyleri ta§1yor, ta§Iyamayacaklan §eyleri 
de tahrib ediyorlardL Bunun ic;in Hak Teala ((Kendi elleriyle ve inanan
lann elleriyle evlerini y1k1yorlardL Ey Basiret sahipleri ibret alm.H bu
yurmu§tur. Allah'm emrine muhalefet eden, Rasulune kar§l c;1kan ve 
O'nun kitabm1 yalanlayanlarm ak1betini du§unun. Nas1l dunya haya
tmda onlan horlaylCl bir azaba rriustahak kllffil§Sa ahirette de onlan 
elim bir azab beklemektedir. 

Ebu Davud der ki: Bize Muhammed ibn Davud ... Peygamber'in 
ashabmdan bir adamdan nakletti ki; · Kurey§ kafirleri, Abdullah ibn 
Ubeyy ile Evs ve Hazrec kabilesinden putlara tapan kimselere mektup
lar yazd1lar. Bu, Bedir vak'asmdan once idi. Ve o gun RasUlullah (s.a.) 
Medine'de bulunuyordu. Dediler ki: Dogrusu siz, bizim arkada§1m1za 
kucak ac;tlmz. Biz, Allah adma kasem ederiz ki; ya onunla sava§acag1z 
veya onu siz oradan <;1kanrsm1z. Ya da biz, topluca uzerinize yururuz 
ve sizinle sava§lr, kadmlarm1z1 kendimiz ic;in helal sayanz. Abdullah 
ibn Ubeyy ve beraberindeki puta tapanlara bu haber ula§mca Peygam
berle. sava§mak uzere topland1lar. Bu durum Peygambere bildirilince, 
Rasulullah onlarla bulu§up dedi ki : Kurey§'in size tehdidleri o derece
ye balig oldu ki, onlar size, sizin kendinize hile yapmak istediginizden 
daha fazla tuzak kuracak degildir. Siz, c;ocuklanmzm ve karde§lerinizin 
bldurulmesini mi istiyorsunuz? Peygamberin sbyledigini duyunca ayn
llp gittiler. Bu haber Kurey§ kafirlerine ula§tl da onlar Bedir vak'asm
dan sonra yahudilere §byle bir mektup yazd1lar: Siz, hisar halk1s1mz. 
Ya bizim arkada§lmlzla sava§1rs1mz veva biz §dyle ve §6yle yapanz. 0 
zaman da bizimle hammlanmzm halhallan arasma hie; bir engel gir
mez. Mektubu almca Nadir ogullan Hz. Peygambere verdikleri sbzu 
c;ignemek uzere topland1lar ve RasUlullah'a haber gondererek: Asha
bmdan otuz ki§iyi c;1kar ve biz df' hahamlanm1zdan otuz ki§iyi <;lkara
llm orta yerde bulu§allm, seni dinlesinler. Eger dogrularlar ve sana 
iman ederlerse; biz de sana iman ederiz, dediler. Ertesi gun olunca.: Hz. 
Peygamber onlan ordusuyla beraber muhasara etti ve kendilerine dedi 
ki : Allah'a andolsun ki siz, bana bir ahid vermedikc;e bizden emin ola
mazsmlz. Onlar ahid vermekten kac;md1lar. 0 gun Peygamber onlarla 
sava§tl. Ertesi gun Nadir ogullanm b1rakarak Kurayza ogullanm ku
§attl ve onlan da sozle§meye davet etti. Onlar sozle§meyi kabul edince, 
onlardan aynllp Nadir ogullanm ku§ath. Nihayet onlar surdan a§ag1ya 
indiler. Hz. Peygamber Nadir ogullanm du~an surdu. Onlar evlerinin 
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kap1lan ve e~yaJanndan neyi bulurlarsa develeriyle ta§1d1lar. Nadir ogul
larmm hurmallg1 Hz. Peygambere tahsis edildi. Allah onu kendisine 
verip tahsis ederek §Oyle buyurdu : «·Allah'm, peygamberine verdigi §ey
ler ic;in, siz ne bir at, ne de bir deve siirdiiniiz .» Sava§ yapmadan onlan 
size verdi. Hz. Peygamber daha c;ok muhacirlere verip taksim etti. An
sar'dan da c;ok muhtac; durumda olan iki ki§iye taksim etti, ba§kalarma 
vermedi. Buras1 Fatlma'nm c;ocuklannm elinde RasUlullah'm sadakas1 
olarak kaldL 

Nadir Ogullan Gazvesi 

~imdi k1saca Nadir ogullan gazvesini ozetlemeye c;all§allm. Kendi
sinden yard1m dilenilecek Allah'tlr. 

Magazi ve Siyer sahiplerinin anlattlklarma gore; bu gazvenin se
bebi §Oyle idi : Maune kuyusunda Rasulullah'in ashab1 oldiiriildiigiinde 
onlar yetmi§ ki§iydiler. ic;lerinden Amr ibn Umeyye ed-Damri kurtuldu. 
Yol boyunca Medine'ye dbnerken Amir ogullarmdan iki ki§iyi oldiirdii. 
Bu kabile ile Rasulullah arasnida bir sozle§me ve eman vard1 ki Amr 
bunu bilmiyordu. Durumu Hz. Peygambere anlatmca Rasulullah (s.a.) 
ona dedi ki : iki ki§i oldiirdiin ki, ben onlann diyetini odeyecegim. Na
dir ogullanyla Amir ogullan arasmdaysa bir ahid ve sozle§me vard1. 
Rasulullah (s.a.) Nadir ogullanrun yaruna vanp bu iki ki§inin diyetini 
odeme konusunda onlardan yard1m istedi. Nadir ogullannm yurdlan 
Medine'nin Dogu tarafmda birkac; mil uzakllkta dl§anda bir yerde idi. 

Muhammed ibn ishak ibn Yessar, «es-Sire» isimli kitabmda der 
ki : Sonra Rasulullah (s.a.), Amir ogullarmdan oldiiriilen bu iki ki§i
nin diyeti ic;in yard1m istemek iizere Nadir ogullanna gitti. Bu iki ki§iyi 
Amr ibn Umeyye ed-Damri oldiirmii§tii. Diyet istegine sebep de Rasu
lullah (s.a.)m onlarla yapml§ oldugu kom§uluk akdi idi. Bana Yezid ibn 
Ruman boyle anlatt1. Nadir ogullan ile Amir ogullan arasmda da bir 
sozle§me ve andla§ma vard1. Rasulullah (s.a.) onlarm yanma varip ken
dilerinden bldiiriilen bu iki ki§inin diyeti konusunda yard1m istedigin
de onlar: Evet ey Ebu'l-Kas1m, bizden yard1m istedigin konuda seni 
memnun edecek §ekilde yardlillCl oluruz, dediler. Sonra birbirleriyle 
ba§ba§a kallp dediler ki : Siz bu adam ic;in boyle bir flrsat bir daha bu
lamazsmlz. Rasulullah (s.a.) evlerinin duvarlarmdan birinin yanmda 
oturuyordu. Sizden hangi ki§i §U evin iistiine g1kar ve onun iizerine 
bir kaya atar da bizi rahatlat1r? dediler. Bu i§ ic;in onlardan Amr ibn 
Cuha§ ibn Ka'b goniillii olarak atlld1 ve; ben yapanm, dedi. Sbyledigi 
gibi Hz. Peygamberin iizerine bir kaya atmak iizere dama t;lktl. Rasu
lullah (s.a.) aralannda Ebubekir, Orner ve Ali gibi ashabtan bir gru
bun bulundugu bir cemaatla beraber bulunuyordu. Bu esnada onlarm 
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yapmak istedikleri konuda semadan bir haber geldi. RasUlullah (s.a.) 
kalk1p Medine'ye dogru geri dondti. Hz. Peygamberin ashab1yla beraber 
ortadan kaybolmas1 tiz~rine onlar Peygamberi aramaya koyuldular. 
Medine'den gelen bir adama rastlad1lar ve ona sordular. 0; Peygamber'i 
Medine'ye giderken gordtim, dedi. Hz. Peygamber gelince ashab onun 
yamnda topland1. Rasulullah da onlara yahudilerin kendisini oldtirmek 
istediklerini bildirdi. Onlarla sava§mak ve tizerlerine ytirtiyti§ i~in ha
zirhk yapmak tizere emir verdi. Sonra tizerlerine gitti, onlar kalelerine 
<;ekildiler. Rasulullah (s.a.) hurmalarm kesilmesini ve yak1lmasm1 em
retti. Onlar ytiksek sesle §oyle bag1rd1lar: Ya Muhammed; dogrusu sen, 
bozgunculugu yasaklar ve bozgunculuk yapam kmardm. Hurmalan 
kesmek ve yakmak ,,da ne oluyor oyleyse? Hazrec kabilesine mensub 
Avf ogullarmdan, aralarmda Abdullah ibn Ubeyy, Vedia, Malik, Sti
veyd ve Dais gibi kimselerin bulundugu bir topluluk Nadir ogullarma 
haber gondererek direnip dayanmalanm bildirdiler ve; biz sizi teslim 
etmeyiz, sava§Irsamz biz de sizinle birlikte sava§mz, di§an <;Ikars!:J,mz 
biz de sizinle birlikte <;Ikanz, dediler. Boylece onlar kendilerine gelecek 
yard1m1 beklediler. Ama obtirleri yard1m gondermediler. Allah, onlarm 
kalblerine korku sald1. Bunun tizerine onlar, Hz. Peygamberden canla
nm bag1§lamasm1 ve develeriyle ta§mabilecek mallanm ta§Iyanik stir
gun edilmelerini istediler. Rasulullah da boyle yapt1. Develerin ta§Iya
bilecegi cinsten mallanm ta§Idilar. Adam evinin kap1sm1 mente§esin
den sokerek y1k1yor ve devesinin tizerine koyup gottirtiyordu. Bura
dan Hayber'e gittiler bir k1sm1 da ~am'a go<; ettiler. Mallarm1 Hz. Pey
gambere b1raktllar. Bunlar Hz. Peygamber~ has mallar idi, onu diledigi 
yere veriyordu. Bir k1sm1m ilk muhacirlere taksim etti, ansar'a bir §ey 
vermedi. Ancak Sehl ibn Humeyd ile Ebu Dticane'nin fakir olduklan 
soylenince, Rasulullah (s.a.) bu maldan onlara da v~rdi. ibn ishak 
der ki: Nadir ogullanndan Yamin ibn Umeyr ibn Ka'b ile Ebu Sa'd ibn 
Vehb'in di§mda mtisltiman olan bulunmad1. Rasulullah onlara malla
nm teslim etti ve onlar da mtilklerine sahib oldular. ibn ishak der ki : 
Yamin ogullarmdan birileri bana anlatt1 ki; Rasulullah (s.a .) Yamin'e 
§oyle demi§: Amcanogullanndan ba§Ima gelenleri gordtin mti? Onlar 
bana ne yapmak istediler? Yamin ibn Umeyr; Amr ibn Cu
ha§'I oldtirmek tizere tutulmU§ bir ki§i idi. Onlarm iddiasma gore 
onu da oldtirmti§tti. ibn ishak der ki : Ha§r suresi btittintiyle Nadir 
ogullan hakkmda nazi! olmu§tur. Yunus ibn Btikeyr de ibn ishak'dan 
yukarda ge<;en rivayeti oldugu gibi nakletmi§tir. 

«O'dur ehl-i kitab'dan ktifretmi§ olanlan ilk stirgtinde yurdlarm
dan <;Ikarmi§ olan.» Bunlar Nadir ogulland1r. ibn Ebu Hatim der ki : 
Bana babam ... ibn Abbas'tan nakletti ki; o, §oyle d~mi§ : Kim mah§er 
yerinin burada -~am'I kasdediyordu- oldugundan §iiphe ediyorsa, 



7802 iBN KES!R (Ci.iz: 28; Sure: 59 

bu ayeti okusun: «O'dur ehl-i kitab'dan ktifretmi§ olanlan ilk sur
gunde yurdlarmdan g1karm1§ olan.n Rasulullah (s.a.) onlara; <;Ikm, 
deyince onlar; nereye? dediler. 0 da; toplanma yerine, dedi. Bize Ebu 
Said el-E§ecc ... Hasan'm ~oyJe dedigini anlatt1 : Rasulullah (s.a.) Na
dir ogullanm gortince; bu iik stirgtindtir, ben de onlann izi tizereyim, 
dedi. Bu rivayeti ibn Cerir Taberi.. . Btindar kanallyla Hasan' dan 
nakleder. 

«Halbuki siz, onlann <;Ikacaklanm sanmami§tmiz.n Onlan ku§at
mamz esnasmda <;Ikacaklanm zannetmiyordunuz. Kalelerinin son de
rece saglam ve iyi yap1lm1§ olmasma ragmen alt1 gtinltik ku§atmayla 
<;Ikacaklanm zannetmiyordunuz. Bu sebeple Hak Teala: «Onlar da 
kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacagm1 sanm1§lard1. Fakat 
Allah'm azab1 onlara hesablamad1klan yerden geldi.n buyuruyor. 
Allah'm emri ak1llanna gelmeyen noktadan indi. Nitekim Nahl sure
sinde de §Oyle buyurmaktad1r : ((Kendilerinden oncekiler de dtizen 
kurmu§lardl. Bunun tizerine Allah; binalanm temellerinden c;okertti 
de tistlerindeki tavanlan ba§lanna y1kildL Hem bu azab, onlara hisse
demeyecekleri taraftan gelmi§ti.n (Nahl, 26). 

<<Ve kalblerine korku sald1.n Korku, heyecan ve endi§e sald1. Nas1l 
korkmasn~lard1 ki; onlan bir ayhk yoldan korkuyla te'yid edilmi§ olan 
zat muhasara etmi§ti. Allah'm salat ve selam1 onun tizerine olsun. 

«Kendi elleriyle ve insanlann elleriyle evlerini yiklyorlardu ibn 
ishak'm bu ayetin tefsiriyle ilgili ag1klamalan yukanda gegti. Evleri
nin tavanlanndan ve kap1lanndan ho§lanna giden yerleri kmp deve
lerine ytiklemeleri kasdedilmektedir. Urve ibn Ztibeyr, Abdurrahman 
ibn Zeyd, ibn Eslem ve bir ba§kas1 boyle der. MukEftil ibn Hayyan ise 
der ki : Rasulullah (s.a.) onlarla sava§Iyordu. Bir sokag1 veya evi ele 
gec;irince duvarlanm y1k1yordu ki sava§ ic;in yer a<;Ilsm. Yahudiler bir 
yere sald1rd1klarmda veya bir sokag1 veya evi ele gec;irdiklerinde onun 
<_;evresini deliyor ve oray1 hisar haline getirerek haz1rllyorlard1. Bu se
beple Allah Teala : «Ey basiret sahibleri ibret alm.n buyuruyordu. 

<<~ayet Allah, onlara stirtilmeyi. yazmami§ olsayd1, dtinyada onla
rl azabland1racaktu Mallarmdan ve yurdlarmdan kopma anlammda
ki stirgtinti Allah onlarm aleyhinde yazmaml§ olsayd1; bir ba§ka azab 
ile, oldtirme ve esidik gibi ba§ka ttirden bir azab ile onlan azablandl
nrdl. Ztihri; Urve, Stiddi ve ibn Zeyd'den boyle rivayet etmi§tir. Allah 
Teala, ahirette <mlar igin haz1rlad1g1 cehennem azabmm yam s1ra dtin
ya diyarmda da azabland1racagma dair htikmtinti vermi§tir. ibn Ebu 
Hatim der ki : Bana babam ... Urve ibn Ztibeyr'in §Oyle dedigini bil
dirdi : Sonra Nadir ogti.llan v!!k'as1 cereyan etti. Bedir sava§mdan altl 
ay sonra idi. Bunlar bir yahudi kabilesi idiler. Evleri Medine'nin ke
narmda bir yerde idi. Rasulullah (s.a.) onlan muhasara etti ve neti-. 
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cede surulmek uzere hisarlanndan dl§an <;1ktllar. Develerinin ta§Iya
cagl kadar mal ve e§yayl beraberlerinde gotiirebilecekler, ancak · silah 
ta§IyamayacaklardL Rastllullah (s.a.) anlan ~am tarafma surgiin etti. 
Siirgiin anlar i<;in Tevrat'taki bir ayette yaz1lm1§tl. <;iinkii anlar Rastl
lullah (s.a.) iizerlerine gonderilmezden once surgiine dtl<;ar almam1§ 
bir saydan geliyarlardL Nihayet Allah Teala, anlar hakkmda Ha§r stl
resinin ba§ tarafmdan be§ ay~ti inzal buyurdu. ikrime der ki : Bura
da siirgiin anlamma kullamlan ( ~")\~\ ) kelimesi oldiirmedir. On
dan bir ba§ka rivayete gore de yak edilmedir. Katade ise bu kelime
nin, bir beldeden ba§ka bir beld~ye <;1k1p gitmek aldugunu sayler Dah
hak der ki : Rastllullah anlan ~am'a surdii, her ii<; ki§iye de bir deve 
verdi. i§te ayette ge<;en ( ~~1 ) kelimesi bu anlamdadlr. HafiZ 
Ebu Bekr el-Beyhaki der ki : Bize Ebu Abdullah el-Hat1z .. . ibn Abbas' 
tan nakleder ki; a, §6yle demi§ : Rastllullah (s.a.) anlan muhasara etti 
ve nihayet her §eylerini ele ge<;irdi. istedigi baz1 §eyleri anlara geri 
verdi. Kanlarmm dokiilmemesi ve yurdlanndan, vatanlarmdan ve tap
raklarmdan <;1kmak ve ~am atlaklarma gitmek uzere anlarla anla§tl. 
Ve anlardan her ii<; ki§iye bir deve verdi. Ayette ge<;en ( ~:~1 ) ke~ 
limesi; anlarm bir yerden <;lkanllp bir ba§ka yere gonderilmeleiidir. 
Beyhaki aym §ekilde Yaktlb ibn Muhammed ez-Zuhri kanallyla ... 
Muhammed ibn Mesleme;den nakleder ki; Rastllullah (s.a.) anu Na
dir agullarma gondermi§ ve anlara surgiin i<;in ii<; gecelik sure tam- . 
masm1 emretmi§tir. 

<<Ve anlar i<;in ahirette de ate§ azab1 vard1r.» Yani mutlaka anlar 
ahirette de azaba <;arptmlacaklardlr. 

«Bu; . anlarm Allah'a ve Rastlliine kar§l gelmelerinden otiirudur.» 
Allah'm anlara boyle yapmas1 ve uzerlerine Rastllii ile mii'min kulla
nm musallat etmesi, anlann Allah'a ve Rastlliine muhalefet edip 
Allah'm ge<;mi§ peygamberlerine indirdigi kitabta Hz. Muhammed'in 
gelecegine dair mujdeyi yalanlaml§ almalanndan dalay1d1r. Ger<;ek
ten anlar kendi oz <;acuklanm tamd1klan gibi Peygamberi de tamyar
lardl. Ve muteakl'ben Hak Teala buyuruyar ki : «Her kim Allah'a kar
§1 gelirse; muhakkak ki Allah, azab1 §iddetli aland1r.» 

«Herhangi bir hurma agacm1 kesmeniz veya kesmeyip govdeleri 
iizerinde b1rakmamz hep Allah'm izniyledir. Bir de fas1klan rusvay 
etmek i<;indir.ll Ayette ge<;en ( 4~ ) kelimesi iyi cins bir hurma
dir. Ebu Ubeyde der ki : Bu Acve ve Burni denilen hurma tiirunun 
kar§ltl alan iyi bir hurma tiiriidur. Miifessirlerin <;agu da bu kelimeye 
Acve dl§mda bir tiir hurma anlamm1 vermi§lerdir. ibn Cerir Taheri 
bunun, butiin hurma anlamma geldigini sayler ve bunu Mucahid'den 
nakleder. Bu hurmamn Medine'de en giizel hurmalann yeti§tigi Bii
veyre mevkiinde yeti§tigini bildirir. Rastllullah (s.a.) anlan muhasara 
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ettiginde korkutmak ve gti.<;sti.z k1lmak i<;in hurmalanm kesmeyi em
retti. Muhammed ibn ishak, Yezid ibn Nu'man, Katade ve Mukatil 
ibn Hayyan'dan §6yle dediklerini rivayet etmi§tir : Nadir ogullan Hz. 
Peygambere haber gondererek; sen bozgunu yasaklami§tln. Aga<;lan 
kesmeyi emretmen de ne oluyor oyleyse? demi§lerdi. Bunun U.zerine 
Allah Teala bu ayeti inzal buyurdu. Ve dedi ki : «Aga<;lardan kestiginiz 
veya kesmediginiz her §ey Allah'm izni, istegi, kudreti ve nzas1 daire
sindedir. Bu, dti.§mam kti.<;U.ltmek, horlamak ve burunlanm surtmek 
i<;indir.n 

MU.cahid der ki : Muhacirlerden bir k1sm1 digerini hurma agacm1 
kesmekten nehyetti ve; bunlar muslumanlarm ganimetleridir, dediler .. . 
Bunun U.zerine Kur'an-1 Kerim hurma agacm1 kesmeyi yasaklayam 
dogrulayan ve kesenin de gunah i§l';memi§ oldugunu belirten hti.kiim
leri indirdi ve kesmenin de kesmemenin de Allah'm izni dairesinde ol
dugunu ifade etti. Buna benzer bir rivayet de merfu' olarak nakledi
lir. ::}oyle ki : Nesei. .. Abdullah ibn Abbas'tan bu ayetin tefsiri konu
sunda §6yle dedigini nakleder : Onlan hisarlarmdan indirip hurmala
nmn kesilmesini emrettiler. Bu ise onlann i<;ini burktu. Miisliimanlar 
da; bir k1snnm kestik, bir k1sm1m b1rakt1k, Rasulullah (s.a.)a sorallin 
kestiklerimizden bir miikafat, biraktlklanmizdan bir vebal var m1? de
diler. Bunun iizerine Allah Teala bu ayeti inzal buyurdu. 

Hafiz Ebu Ya'la, Musned'inde der ki: Bize Siifyan ibn Veki' . .. 
Cabir'den nakletti ki; o, §oyle demi§ : Hurma kesme konusunda once 
miislumanlara ruhsat verildi, sonra ag1r davramldL Bunun U.zerine 
onlar Hz. Peygambere gelip : Ey Allah'm Rasulu, kestigimizden dolay1 
bize bir vebal, b1raktlgim1zdan dolay1 da bir gunah var m1? dediler. 
Bunun U.zerine Allah Azze ve Celle bu ayeti inzal buyurdu. imam Ah
med ibn Hanbel der ki: Bize Abdurrahman, Abdullah ibn Omer'den 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) Nadir ogullarmm hurmallklanm kesmi§ . · '-
ve yakmi§tlr. Buhari ve Muslim de Musa Ibn Ukbe kanahyla benzer bir 
rivayeti tahri<; ederler. Buhari'nin Abdurrezzak kanahyla ... Abdullah 
ibn Omer'den naklettigi rivayetin lafz1 §byledir : Nadir ve Kurayza 
ogullan Peygamberle sava§tllar. Nadir ogu'Jlan siirgiin edildi, Kurayza 
ogullan ise yerlerinde birakildilar ve Allah onlara ihsanda bulundu. En 
sonunda onlar da sava§tilar ve erkekleri bldiirti.ldii, kadmlan, <;ocuklan 
ve mallan miisliimanlar arasmda pay edildi. Ancak i<;lerinden bir kls
mi Hz. Peygambere uyup eman diJediler ve muslti.man oldular. Bbylece 
Medine yahudilerinin hepsi ; Kaynuka' ogullan - ki bunlar Abdullah 
ibn Selam'm kavmi idi- Harise ogulla.i"l yahudileri ve Medine'deki di
ger yahudiler siirgiin edildiler. Buhari ve Miislim'in Kuteybe kahally
la . .. Abdullah ibn Omer'den rivayetinde de §byle denir : Rasulullah 
(s.a.) Nadir ogullanmn hurmallklanm yakt1 ve kesti. Bunun iizerine 
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Allah Azze ve Celle, uHerhangi bir hurma agacm1 kesmeniz veya kes
meyip govdeleri iizerinde b1rakmamz hep Allah'm izniyledir. Bir de 
fas1klan riisvay etmek ic;indir.n ayetini inzal buyurdu. Buhari merhum 
da Ciiveyriyye kanahyla .. . Abdullah ibn 6mer'den nakleder ki; Rasu
lullah (s.a.) Nadir ogullanmn hurmahklanm yakmi§tlr. Bunun iizeri
ne Hassan ibn Sabit §U §iiri soylemi§tir : 

((Liieyy ogullarmm s1rt1 yere geldi, 
Biiveyre'de uc;u§an bir yangmla.n 
Ebu Siifyan ibn H:lris de ona §Oyle cevab verdi : 
((Allah bu i§leri devam ettirsin. 
Ve c;evresinde ate§ler yaksm, 
Hanginizin bundan uzak oldugunu bileceksin, 
Ve yine bileceksin hangi yerinizin Nadir'e ait oldugunU.JJ 

Buhari boyle rivayet eder ancak ibn ishak bunu zikretmez. 
Muhammed ibn ishak der ki : Ka'b ibn Malik, Nadir ogullarmm 

siirgiiniinii ve E§ref oglunun oldiiriilii§iinii hatlrlatarak bir §iir yaz-
ffil§tl. 

( .. . ) 
Burada ibn ishak; ic;inde pekc;ok edebiyat, mev'ize, hikmet ve uzun 

k1ssalarm yer ald1g1 §iirler kaydeder. Biz kalan k1sm1 b1rakarak zikret
tigimizle yetinip ozetlemek istedik. Hamd ve minnet Allah'a mahsus
tur. ibn ishak der ki : Nadir ogullan vak'as1 Uhud ve Maune kuyusu 
vak'asmdan sonra idi. Buhari ise Ziihri kanahyla Urve'den nakleder ki; 
Nadir ogullan vak'as1 Bedir harbinden alt1 ay sonra cereyan etmi§ti. 

6 - Allah'1n peygamberine verdigi fey'e gelince; siz 
onun ivin ne bir at, ne de bir deve surdunuz. Faka:t Allah; 
peygamberine diledigi kimselere kar$1 ustunluk verir. Al
lah, her$eye kadirdir. 

7 - Kasabalar halk1ndan, Allah'1n Rasfllune fey' ola
rak verdigi; Allah, peygamber, akrabalar, yetimler, yok-
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sullar ve yolda kalanlar i<;1indir. Ta ki i<;inizden zenginler 
aras1nda elden ele dola9an bir devlet olrnas1n. Peygamber, 
size ne verirse onu alln, neden de nehyederse ondan saki
nin. Ve Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah, azab1 ~id
detli oland1r. 

Allah Tea.la; fey' mallm, ozelliklerini ve hiikmiinii ag1kllyor. Fey'; 
kafirlerden sava§Slz, at siirmeksizin ve d~ve ko§maks1zm elde edilen her 
tiirlii mald1r. Yukanda zikri gegen Nadir ogullarmm mallan boyledir. 
Bu mall elde etmek igin miisliimanlar ne at, ne de deve siirmii§lerdir. 
Dii§mana kar§l <;1karak iizerine at11Ip sava§IDl§ degillerdir. Aksine 
Allah'm onlarm kalbine sald1g1 Rasulullah korkusuyla kalelerinden 
inmi§lerdir. Bunun iizerine Allah TeaUt da onlarm mallanm RasUliine 
vermi§tir. Bu sebeple o, diledigi gibi bu malda tasarruf yetkisini ha.: 
izdir. Hz. Peygamber o mallan Allah'm bu ayette zikrettigi §ekilde iyi
lik ve menfaat alanlarma harcami§tlr. 

«Allah'm peygamberine (Nadir ogullanndan) verdigi fey'e (mala) 
gelince; siz onun i<;in ne bir at, ne de bir deve siirdiiniiz. Fakat Allah; 
peygamberlerine diledigi kimselere kar§l iistiinliik verir. Allah her §eye 
kadir'dir.)) O'nun maglub edilmesi ve allkonulmas1 imkans1zd1r. Aksi
ne 0, her §eyi gticii altmda tutand1r. 

«Kasabalar· halkmdan Allah'm Rasuliine fey' olarak verdigi;)) Bu 
§ekilde fethedilen biitiin beldelerin hiikmii de Nadir ogullanmn mal
larmm hiikmii gibidir. Bu sebeple Allah Teala: «Allah, peygamber, ak
rabalar, yetimler, yoksullar v~ yolda kalanlar i<;indir.>> buyuruyor. Fey' 
malhinnm harcanma yerleri bunlard1r. · 

imam Ahm~d ibn Hanbel der ki : Bize Siifyan .. . Omer'den nak
letti ki ; ; Nadir ogullarmm mallan, miisliimanlann at ve deve ko§tura
rak elde ettikleri tiirden mallar olmad1g1 igin, Allah onu Rasuliine fey' 
olarak vermi§ti. Bu mallar RasUlullah'a has idi. Onlardan ailesinin bir 
y1lllk nafakasm1 <;1kanyor, geriye kalam da Allah yolunda dag1t1yordu. 

Bir kerresinde de Hz. Orner §6yle demi§tir : Y1lhk zahirelerini on
dan harcard1. Geriye kalaru olursa bunu da Allah yolunda sava§ ve silah 
igin harcard1. imam Ahmed burada bu hadisi boyle k1saca tahric et
mi§tir. ibn Mace'nin di§mda bir topluluk ise bu hadisi kitablarmda Siif
yan kanallyla ... Orner' den rivayet etmi§l~rdir . Biz bu hadisi uzun uza
diya rivayet ettik. Nitekim Ebu Davud merhum der ki: Bize Hasan 
ibn Ali ve Muhammed ibn Yahya ... Malik in Evs'ten naklettiler ki; 
o, §6yle demi§ : Giine§in yiikselmeye ba§lad1g1 bir s1rada Hattab oglu 
Orner beni gag1rd1. Onun yanma vard1g1mda kendisini sedirin kenan
na dayanmi§ oturur buldum. Ve yanma girdigimde dedi ki: Ey Malik, 
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kavminden baz1 . hane halk1 ko§arak gelmi§lerdi. Ve ben onlara bir §ey 
verilmesini emretmi§tim. Sen, bunu onlar arasmda taksim et. Ben de
dim ki : Bu konuda benden ba§ka birisini gorevlendirsen? 0: Hadi yap 
onu, dedi. Bu s1rada Yerfa yamna gelip dedi ki : Ey mii'minlerin emiri 
Arfan oglu Osman, Avf oglu Abdurrahman, Avvamm oglu Ziibeyr ve 
Sa'd ibn Ebu Vakkas ic;in bir §ey verecek misin? 0; evet dedi. Onlara 
izin verdi de yanma girdiler. Sonra Yerfa gelip dedi ki : Ey mii'min
lerin emiri, Abbas ve Ali'ye 'bir §ey verecek misin? 0; evet dedi ve onla
ra da izin verildi, yanma girdiler_ Abbas dedi ki : Ey mii'minlerin emiri, 
benimle §Unun arasmda - Hz. Ali'yi kasdediyordu- hiikiim ver. Ba§
kalan da dediler ki: Evet ey mii'minlerin emiri, onlar arasmda hiikiim 
ver ve onlan rahatlat. Malik ibn Evs derki: Onlara o toplulugun bu 
mal ic;in getirildigi vehmi verilmi§ti. Hz. Orner (r.a.) dedi ki : Ben onu 
yerine getirecegim. Sonra o topluluga vanp dedi ki : izniyle gogiin ve 
yerin ayakta durdugu Allah adma size derim ki; siz, Rasulullah (s.a.)m 
Biz miras b1rakmaYlz. B1raktlg1rmz §ey sadakad1r, dedigini biliyor mu
sunuz? Onlar; evet, dediler. Sonra Hz. Ali de Abbas'a doniip dedi ki : 
izniyle goklerin ve yerin ayakta durdugu Allah adma size derim ki; 
Rasulullah (s.a.)m; biz miras b1rakmay1z biraktigimlz §eyler ise sada
kadlr, dedigini biliyor musunuz? 0 ikisi de; evet dediler. Bunun iize
rine Hz. Orner dedi ki : Allah Teala, Rasuliimi oylesine ozel bir §ey lut
fetti ki, ondan ba§ka insanlardan hic;birine onu tahsis etmemi§ti. Ve 
Rasulii hakkmda ((Allah'm Peygamberine verdigi fey'e gelince; siz 
onun ic;in ne bir at, ne de bir deve siirdiiniiz. Fakat Allah; Peygamberi
ne diledigi kimselere kar§I iistiinliik verir. Allah, h~r §eye kadirdir.ll 
buyurdu. Allah Teala, Rasuliine Nadir ogullarmm mallarm1 fey' olarak 
vermi§ti. Allah'a andolsun ki; ne onu size tercih etmi§ti, ne de sizden 
ba§kalan ic;in o mah haZirlami§tl. Hz. Peygamber ondan y1lhk nafaka
smi ahrd1 - veya kendisinin ve ailesinin y1lhk nafakasm1 demi§ti
arta kalam ise herkese dag1t1rd1. Sonra o topluluga doniip dedi ki : 
izniyle goklerin ve yerin ayakta durdugu Allah adma size soyl~rim; bu
nu biliyor muydunuz? Onlar; evet, dediler. Sonra Hz. Ali ve Abbas'a 
donerek dedi ki : izniyl~ goklerin ve yerin ayakta durdugu Allah adma 
size soylerim; bunu biliyor muydunuz? 0 ikisi de; evet, dediler. Rasu
lullah (s.a.) vefat edince Hz. Ebubekir ; ben Allah Rasuliiniin velisiyim, 
dedi. Sen ve o, Hz. Ebubekir'e gelip; sen karde§inin oglunun mirasm1 
taleb ettin, o da kansmm babasmm mirasm1 taleb etti. Ebubekir (r.a.) 
dedi ki : Rasulullah (s.a.); biz miras b1rakmay1z, b1raktlgim1z §eyler ise 
sadakad1r, buyurdu, dedi. Allah bilir ki muhakkak o dogruydu, iyi dav
ranmi§tl, dogru yolu gortip Hakk'a tabi' olmu§tu. Ebubekir bu davay1 
geri c;evirmi§ti. 0 vefat edince b~n; Allah RasUliintin ve Ebubekir'in 
velisi benim, dedim. Allah'm benim ic;in murad ettigi miktarda ben de 
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o mala sahib oldum. Sen ve §U geldiniz. ikiniz de aymsm1z ve duru
munuz birbirinden farks1zd1r. ikiniz de b~nden o mall istediniz. Ben 
dedim ki : isterseniz, ben onu sizin ikinize veririm. Ancak Rasulullah 
(s.a.)m ona sahib oldugu gibi sizin de sahib olmamz kaydlyla sahib 
olmak i.izere Allah'a ahid vermeniz §arttlr. Bu §art i.izerine siz de onu 
benden aldm1z. Sonra gelip benden aramzda bu ahdin dl§mda bir ~e
kilde hi.iki.im vermemi istediniz. Allah'a andolsun ki; k1yamet kopun
caya kadar ben, bunun dl§mda sizin aramzda bir hi.iki.im vermem. Siz 
o mala sahib olannyorsamz onu bana geri verin. Diger hadis imam
Ian bu hadisi Zi.ihri kanallyla Malik ibn Enes'ten tahric ederler. imam 
Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Arim ve Affan . .. Enes ibn Malik'ten 
naklettiler ki; adam Allah'm diledigi gibi malmdan hurmahldan Rasu
lullah i<;in aymyordu. Nihayet Kurayza ve Nadir ogullan vak'asmdan 
sonra Rasulullah (s.a.) gelen mall reddediyor ve §Oyle diyordu : Ailem 
Peygambere vanp ailesinin ona verdigi mallan veya bir k1smm1 kendi
sinden istememi bildirdi. Rasulullah (s.a.) da onu Ummi.i Eymen'e ver
mi§ti. Veya Allah'm diledigi bir yere. Enes ibn Malik der ki : Ben Hz. 
Peygamberden onlan istedim de bana geri verdi. Bu s1rada Ummi.i Ey
men gelip elbisesini boynuma dolad1 ve §Oyl~ konu§tU : Hay1r, kendi
sinden ba§ka ilah olr,nayan Allah'a yemin ederim ki; onu sana veremez, 
<;i.inki.i bana vermi§ti - veya buna benzer bir ifade kulland1-. Allah 
Peygamberi dedi ki: ~u ve §U kadan senindir. 0 ise Allah'a andolsun 
ki hay1r, asla, diyordu. Rasulullah (s.a.) d~ ; §U ve §U kadan senindir 
diyordu . 0 ise; Allah'a andolsun ki hay1r, asla, diyordu. Rasulullah 
(s.a.) da~ §U kadar ve §U kadan senindir, diyordu. Enes ibn Malik der 
ki; nihayet orm ona verdi. Oyle samyorum ki on misli veya on misline 
yakm diye bir ifade kullanml§tlr. Ya da boyle soylemi§tir. Buhari ve 
Muslim muht~lif yollarla Mu'temir kanallyla Enes ibn Malik'den bu 
hadisi rivayet ederler. Burada sozkonusu edilen sarf yerleri ganimetin 
be§te birisinde zikredilen sarf yerlerinin ayms1d1r ki Enfal suresinde bu 
konuda soz ettik. Burada tekra~lamaya gerek yoktur. Hamd Allah'a 
mahsustur. 

«Ta ki i<;inizden zenginler arasmda elden ele dola§an bir devlet 
olmasm.ll Biz fey' mallarmm harcanma yerlerini boyle belirttik ki; zen
ginlerin elde edip istedikleri gibi tasarruf edecekleri, arzu ve hevesle
rine gore yiyip igecekleri bir yiyecek haline gelmesin. Fakirlere bir §ey 
sarfetmeden onlann elind~ kalmasm. 

«Peygamber size, ne verirse onu alm, neden de nehyederse, ondan 
sakmm.» Size hangi §eyi emrederse onu yapm. Neyi de yasaklarsa on
dan kagmm. Qi.inki.i o, yalmzca hayn emreder ve yalmzca §erden neh
yeder. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Yahya ibn Ebu Talib ... Mesruk'tan 
rivayet eder ki; bir kadm Abdullah ibn Mes'ud'a gelip §Oyle demi§ : 
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Senin ba§kasmm sac;m1 aldatmak ic;in sac;ma eklemeyi yasaklad1gm 
haberi bana ula§tl. Allah'm kitabmda veya RasUlullah'm siinnet'inde 
bir §ey buldugun ic;in mi bunu yasakladm? 0 : Evet Allah'm kitab'mda 
v.e Rasulullah'm siinnet'inde gordiigiim bir §eyden dolay1 yasaklad1m, 
dedi. Kadm dedi ki : Allah'a andolsun ki ben, Mushaf'm iki kapag1 ara
smi inceledim de senin dedigin bir §eyi goremedim. Abdullah ibn 
Mes'ud dedi ki : Sen orada uPeygamb'=r size, ne verirse onu alm, neden 
de nehyederse, ondan sakmm.n ayetini gormedin mi? Kadm; evet, de
yince Abdullah ibn Mes'ud dedi ki : Ben, Rasulullah (s.a.)m sac;ma 
ba§ka sac; eklemeyi ve yiiziiniin k1hm yolmay1 yasaklad1gm1 duydum. 
Kadm dedi ki : Belki bu senin ailenden bir k1sm1 ic;indir. 0 dedi ki : 
Gir ve bak. Kadm girip baktl sonra c;1ktl ve ; hie; bir §ey gormedim, 
dedi. Abdullah ibn Mes'ud kadma dedi ki : 0 salih kulun vasiyetini 
aklmda tutmaz m1sm : «Size yasaklad1g1m §eylere aykm hareket et-
mek istemem.n (Hud, 88) · 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdurrahman ... Abdullah 
ibn Mes'ud'dan nakletti ki; Allah sac;ma sac; ekleyen ve ekletmek is
teyen, yiiziiniin k1hm yolan ve di§lerinin arasm1 giizellik ic;in ayiran
lan ve Allah Azze ve Celle'nin yaratl§ml degi§tirenleri lanetlemi§tir. 
Abdullah ibn Mes'ud der ki : Ummii Ya'kub denilen bir kadma bu ha
ber ula§mca, kalk1p yamna gelmi§ ve bana ula§tlgma gore sen §oyle 
ve §oyle demi§sin, d'=mi§. Abdullah ibn Mes'ud demi§ ki: Rasulullah 
(s.a.)m lanetledigini ve Allah'm kitabmda lanetleneni ben neden la
netlemeyecekmi§im? Kadm dedi ki: Ben, iki kapak arasmda bulunan 
Allah'm kitabm1 okudum, ama boy!'= bir §ey gormedim. Abdullah ibn 
Mes'ud demi§ ki : Eger sen okusaydm onu goriirdiin. Allah Teala'mn 
((Peygamber size, ne verirse onu alm, neden de nehyederse, ondan sa
kmm.n ayetini okumadm m1? Kadm; evet, deyince Abdullah ibn 
Mes'ud §oyle demi§ : Rasulullah (s.a.) bunlan yasaklaml§tlr. Kadm 
demi§ ki : Oyle samyorum ki senin ailen bunlan yap1yor. 0; git ve bak, 
demi§, kadm gitmi§ istedigi hie; bir §eyi bulamaymca : Bir §ey bula
madlm, demi§. Abdullah ibn Mes'ud demi§ ki : Boyle olsayd1 sen bi
zi birlikte goremezdin. Buhari ve Muslim Sahih'lerinde bu rivayeti 
Siifyan es-Sevri kanahyla tahric ederler. Buhari ve Miislim'in Sahih' 
inde aym §ekilde Ebu Hiireyre'den rivayet edilir ki; Rasulullah (s.a.) 
§oyle buyurmu§ : 

Ben, size bir §eyi yasaklarsam; ondan kac;mm, size bir §eyi emreder
semde giiciiniiz yettigi nisbette onu yapm. 

T efsir , C. XIV, F . 490 
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Nesei der ki : Bize Ahmed ibn Said ... Abdullah ibn Orner ve ibn 
Abbas'tan nakletti ki; onlar RasUlullah (s.a .) heniiz kanatlanmaml§ 
~ekirgeyi, Ebu Cehil kavununu, hurma ~ekirdeginin i~ini ve ziftle kap
lanml§ kaptan yemek yemeyi yasaklaml§tl . Sonra da <<Peygamber size, 
ne verirse onu alm, neden de nehyederse, ondan sakmmn ayetini oku
mu§tU. 

«Ve Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah, azab1 §iddetli oland1r.n 
Emirlerine uymak ve yasaklanm terketmek konusunda Allah'tan kor
kun. <;iinkii emrine muhalefet edip ka~an ve isyan edenlere, yasakla
d1gm1 i§leyenlere az:lbl ~ok §iddetlidir. 

8 - Yurdlanndan ve mallanndan <;akanlml~ olan, Al · 
lah'tan bir lutuf ve nza dileyen, Allah'1n dinine ve peygam
berine yard1m eden fakir muhacirler iQindir. i~te bunlar 
sadlklann kendileridir. 

9 - Onlardan once o diyan yurd edinmi~ ve gogusle
rine iman1 yerle~tirmi~ olanlar, kendilerine hicret edip ge
lenleri severler. Ve onlara verilenlerden oturu iQlerinde 
bir Qekememezlik duymazlar. Kendileri zaruret i<;inde bu
lunsalar bile onlan, kendilerine tercih ederler. Her kim 
nefsinin tamahkarllg1ndan korunabilmi~se; i~te onlar, fe
laha erenlerin kendileridir. 

10 - Onlardan sonra gelenler ise derler ki: Rabb1nnz, 
bizi ve bizden once iman etmi~ olan karde~lerimizi bag1~-

r 
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la . Ve iman etmi~ olanlar ic;in kalblerimizde kin b1rakma. 
Rabbimiz, muhakkak ki Sen Rauf'sun, Rahim'sin. 

Allah Teala, fey' malma hak kazanan fakirlerin halini a<;lklaya
rak buyuruyor ki : «Yurdlarmdan ve mallarmdan <;1kanlm1§ olan, Allah' 
tan bir lutuf ve nza dileyen Allah'm dinine ve peygamberine yard1m eden 
fakir muhacirler ic;indir.JJ Bu mallar; yurdlarmdan <;1kanlan ve Allah'm 
ho§nlitlugunu ve nzasm1 arayarak kavimlerine muhalefet edenler 
ic;indir. «Allah'm dinine ve peygamberine yard1m eden fakir muhacir
ler ic;indir. i§te bunlar sad1klarm kendileridir.J) Onlar ki sozlerini fiille
riyle dogrulam1§lard1r. i§te onlar, muhacirlerin efendileridir. 

Ardmdan Hak Teala Ansar'1 ogerek onlarm faziletlerini ve ~eref

leriyle degerlerini ac;1klayarak k1skanc; olmad1klanm, muhtac; olmala
rma ragmen karde§lerini kendilerine tercih ettiklerini belirtip §oyle 
buyuruyor : ((Onlardan once o diyan yurd edinmi§ ve gogtislerine iman 
yerle§tirmi§ olanlar.)) Muhacirlerden once hicret diyarma yerle§mi§ ve 
birc;oklarmdan once imam kabul etmi§ olanlar. Hz. Orner der ki: Ben
den sonra yerime gec;ecek halifeye ; ilk muhacirlere haklanm verme
sini, degerlerine sayg1 duymasm1, tavsiye ederim. 0 diyan yurd edin
mi§ ve gogtislerine iman yerle§tirmi§ olan Ansar'dan da iyilik yapanla
rm iyiligini kabul etmesini, kottiltiklerini de bag1§lamasm1 tavsiye 
ederim. Buhari bu rivayeti aym §ekilde nakletmi§tir. 

((Kendilerine hicret edip gelenleri severler. lJ Onlann deger ve §eref
lerine i§aret olmak tizere hicret edenleri severler ve mallanyla onlan 
desteklerler. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Yezid ... Enes'ten 
nakletti ki; o, §Oyle demi§ : Muhacirler dediler ki : Ey Allah'm Rasu
lti, kendilerine geldigimiz bu toplulugun azllkta gtizelce destek olmak, 
c;oklukta gtizelce harcamak konusunda davrand1g1 gibi davranan ba§ka 
topluluk gormedik. Onlar bize yard1mda hizmeti tistlendiler ve hur
malanmn tirtintinti bizimle payla§tllar. Oyle ki biz, btittin mtikafatl 
allp gottirmelerinden korktuk. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Hay1r, 
siz onlar i<;iri Allah'a dua ettiginiz zaman mutlaka sizin duamz onla
rm size iyilikleri ile kaim olur. Bu §ekliyle bu rivayeti kitaplarda gor
medim. 

Buhari der ki: Bize Abdullah ibn Muhammed ... Yahya ibn Said' 
den nakletti ki; o, Enes ibn Malik'le Velid'in yanma gittiklerinde onun 
§oyle dedigini i§itmi§ : Rasulullah (s.a.) Bahreyn'in ikta olarak An
sar'a verilmesini istedi. Onlar; hay1r bizim gibi hicret eden karde§le
rimize de ikta vermezsen olmaz dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : 
Benim verdigim ikta'1 kabul etmezseniz, bana ula§mcaya kadar sab
redin. <;tinkti benden sonra sizi cimrilik alacakt1r. Buhari bu hadisi bu 
§ekliyle tahricte mtinferid kalmi§tlr. Buhari der ki : Bize Hakem ibn 
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Nafi' ... Ebu Hur~yre'nin §oyle dedigini bildirdi : Ansar; bizimle kar
de§lerimiz arasmda hurmalan payla§tlr, dediler. Rasulullah (s.a.) bu
yurdu ki : Hay1r. Onlar §Oyle dediler : i§te siz bize yard1m edin, urun
de de biz size ortak olahm: Onlar da i§ittik ve itaat etti~, dediler. Miis
lim'in dl§mda Buhari bu hadisin rivayetinde munf':)rid kalml§tlr. 

«Ve onlara verilenlerden oturu i<;lerinde bir <;ekememezlik duy-_ 
mazlar .)) Allah Teala'nm muhacirlere §eref ve makam olarak ihsan 
edip onlan zikirde one almasma Ansar bir k1skan<;hk hissetmez. Ha
san el-Basri, ( ~\.:>- ) kelimesinin hased oldugunu soyler. Katade de 
( \}'JI ) keli~esinin karde§lerine verilenler demek oldugunu bil
djrir. ibn Zeyd de boyle demi§tir. Bu anlama delalet ettigini gostermek 
uzere imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Abdurrezzak ... Enes'ten 
nakletti ki; o, §byle demi§: Biz Rasulullah (s.a.) ile birlikte oturdugu
muz bir s1rada Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : ~imdi size cennet ehlin
den bir adam <;1k1p gelecektir. Bu s1rada ansardan henuz abdest alml§ 
ve sakahndan ya§ damlayan bir ki§i <;1kageldi. Ayakkab1lanm sol eline 
alml§tl. Ertesi gun Rasulullah (s.a.) yine aym §ekilde soyledi ve o 
adam ilk seferde oldugu gibi <;1kageldi. U<;iincu gunde Rasulullah (s.a.) 
aym sozu tekrarlad1 ve yine ilk halindeki gibi o adam <;lkageldi. Rasu
lullah (s.a.) kalkmca, Amr ibn As'm oglu Abdullah onu izledi. Ve dedi 
ki: Ben, babamla tartl§tlm ve onun yanma girmemek iizere ii<; kerre 
yemin ettim. Beni yamna ahp da ona gitm':)mizi uygun gorursen gide
rim. 0; peki, dedi. Enes der ki: Abdullah o adamla beraber ii<; gece yat
tlgml ve onun geceleyin kalkt1gm1 hi<; gormedigini ancak uyanmca 
yatagmda donerek Allah'1 zikredip tesbih ettigini, sabah namazma kal
kmcaya kadar boyle yapt1gm1 soyledigini bildirdi. Abdullah der ki : 
Ondan hay1rdan ba§ka bir §ey soyledigini duymad1m. U<; gece ge<;ince 
ben onun amelini kti<;timsemeye ba§lad1m. :r;>edim ki: Ey Allah'm kulu, 
benimle babam arasmda ne bir k1rgmhk ne de dti§manhk oldu. Ancak 
Rasulullah (s.a.)m senin i<;in tic; kez §Oyle dedigini i§ittim: ~imdi size 
cennet ehlinden bir adam <;1k1p gelecektir. 0 esnada ii<; kez sen <;1k1p 
geldin. Ben, senin yanma gelip ne gibi amel yapt1g1m ogrenmek ve ona 
gore davranmak istedim. Senin pek fazla amel yapmad1gm1 gordum . 

. Rasulullah (s.a.)m senin hakkmda soyledigi sozu dogrulayacak nelerin 
var? 0; gordugun gibi hi<; bir §ey yok, dedi. Ben tekrarlaymca c;agmp 
dedi ki : Gordugun gibi hie; bir §eyim yok. Ancak kalbimde hi<; bir 
muslumana kar§l hile bulunmaz. Allah'm bir kuluna verdigi hay1rdan 
dolayt hie; bir kulu k1skanmam. Abdullah dedi ki : i§te seni bu merte
beye ula§tlran odur ki buna herkes gii<; yetiremez. Nesei «Gece ve Gun
diiz» bolumunde Stiveyd ibn Nasr kanahyla ... Enes ibn Malik'ten bu 
rivayeti nakleder. Bu rivayetin isnact1 Buhari ve Mtislim'in §artlanna 
gore sahihtir. Yalmzca Akil ve bir ba§kas1 Ztihri kanahyla bunu Enes' 

ten rivayet ederler. Allah en iyisini bilendir. 

. 
-~ 



Haljr, 8-10) HAD1SLERLE KUR' AN -I KERIM TEFSlR! 7813 

Abdurrahman ibn Zeyd, ibn Eslem «Ve onlara verilenlerden otiirii 
i<;lerinde bir c;ekememezlik duymazlar.>> kavli hakkmda §oyle ·der: Mu
hacirlere verilenler demektir. Yine Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem 
der ki: Baz1 ki§iler Nadir ogullarmm mallan hakkmda konu§tuklan 
gibi Ansar hakkmda da konu§tular da Allah onlara itab ederek buyur
du ki : «Allah'm peygamberine verdigi fey'e gelince; siz onun ic;in ne 
bir at, ne de bir deve siirdiiniiz. Fakat Allah; peygamberlerine diledigi 
kimselere kar§l iistiinliik verir. Allah her §eye Kadir'dir.H Rasulullah 
(s.a.) da buyurdu ki : Karde§leriniz mallanm ve c;ocuklanm b1rak1p 
sizin yammza geldiler. Onlar dediler ki : Mallanm1z aram1zda payla§l
hr. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Daha ba§ka bir §ey yok mu? Onlar 
ne var Allah'm RasUlii? dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Onlar 
i§ yapmay1 bilmeyen bir topluluktur. Siz c;all§lr ve iiriiniiniizii onlarla 
payla§1rsm1z. Ansar; pekiyi ey Allah'm Rasulii, dediler. 

«Kendileri zaruret i<;inde bulunsalar bile onlan, kendilerine tercih 
ederler.ll Onlarm ihtiyac;lanm kendi ihtiyac;larmdan once goriirler. 
Kendilerinin ihtiyac1 olsa bile once onlarm ihtiyacm1 kar§Ilarlar. Sahib 
bir hadiste sabittir ki Rasulullah (s.a.) §oyle demi§tir : Sadakanm en 
iyisi az olanm c;abas1d1r. Bu makam Allah Teala'nm §U ayetlerinde 
tavsif buyurdugu ki§ilerin makammdan daha iistiindiir : «Onlar; ic;leri 
c;ektigi hf!-lde yiyecegi yoksula, oksiize ve esire yedirirler.n (insan, 8), 
<< Ve o, mall seve seve verdi.)) (Bakara, 177). <;iinkii bunlar tasadduk 
~ttikleri §eyi sevdikleri halde tasadduk ederler. Ama onlann bu mal
lara ihtiyac;lan yoktur. Halbuki bunlar, kendileri infak ettikleri mala 
muhtac; olduklan halde onlan kendi nefislerine tercih etmektedirler. 
Nitekim bu makamdan olmak iizere S1ddik-i Ekber biitiin mallm Allah 
nzas1 ic;in tasadduk etmi§tir. Rasulullah (s.a.) ona: Ailen i<;in bir §ey 
b1rakmadm m1? deyince o : Onlar ic;in Allah ve Rasuliinii b1rakt1m, 
demi§ti. i§te §Uda Yermuk giinii ikrime ve arkada§larma verilen su 
hadisesidir. Onlardan her birisi suyun arkada§ma gotiiriilmesini sby
ler. Halbuki kendisi suya son derece muhtac; ve ag1r bic;imde yaralld1r. 
Biri digerine suyu gonderir, nihayet iic;iinciiye ula§madan hepsi de 
ruhlanm teslim ederler ve hie; birisi su ic;emez. Allah onlardan raz1 ol
sun ve onlan ho§nud k1lsm. 

Buhari der ki: Bize Yakub ibn ibrahim ibn Kesir ... Ebu Hiireyre' 
den nakletti ki : 
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~~;.r~~'{ 
Adamm biri Rasulullah (s.a.)a gelmi§ ve: Ey Allah'm Rasulu ba

na zorluk (ac;hk) geldi, demi§. Rasulullah (s.a.) hammlarma haber gon
dermi§, ancak onlarm yamnda bir §ey bulamaml§. Bunun uzerine bu
yurmu§ ki : Bu gece §U adam1 misafir edecek bir ki§i yok mu ki Allah 
ona merhamet etsin? Ansar'dan bir adam kalk1p demi§ ki: Ben vanm, 
Ey Allah'm Rasulu. Ailesinin yanma gidip hammma demi§ ki: Bu, 
Allah· Rasuliinun misafiri ondan bir §eyi saklama. Kadm demi§ ki : 
Allah'a andolsun ki c;ocugun az1gmdan ba§ka evimizde hie; bir §ey yok. 
Adam demi§ ki: <;ocuklar ak§am y~megini yemek istedikleri zaman on
Ian uyut ve gel. l§1g1 da sondur. Biz karmm1z1 geceleyin doyurahm. Ka
dm adamm dedigi gibi yapml§. Ertesi gun adam Hz. Peygamberin yam
na geldiginde Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki : Allah Azze ve Celie falan 
adamla falan kadmdan ho§landl da -guldu d~- <<Kendileri zaruret 
ic;inde bulunsalar bile onlan, kendilerine tercih ederler.» ayetini inzal 
buyurdu. Keza Buhari bir ba§ka yerde, Miislim, Tirmizi ve Nesei de 
muhtelif yollarla ... Ebu Hureyre'den bu haberi naklederler. Muslim'in 
bir rivayetinde Ansar'dan olan bu adamm ad1 Ebu Talha (r.a.) olarak 
zikredilir. 

«Her kim nefsinin tamahkarllgmdan korunabilmi§se; i§te onlar, 
felaha erenlerin kendileridir.» Kim de cimrilikten ve tamahkarhktan 
kurtulursa felaha ermi§ ve ba§anya ula§ml§ olur. imam Ahmed ibn 
Hanbel derki : Bize Abdurrezzak ... Cabir ibn Abdullah'tan nakletti ki; 
Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: 

Zulumden sakmm, c;unku zulum; k1yamet gununde zulumat (k3.
ranhk) tlr. Cimrilikten sakmm, c;unku cimrilik; sizden oncekileri helak 
etmi§tir. Onlan kan dokmeye ve mahremlerini helal saymaya sevk 
etmi§tir. Bu hadisin tahricinde Muslim munferid kalm1~tlr. <;unku o, 
Ka'nebi kanallyla ... Cabir ibn Abdullah'tan bu hadisi rivayet etmi§tir. 
A'me§ ve ~u'be.. . Abdullah ibn Amr'dan naklederler ki; Rasulullah 
(s.a.) §6yle buyurmu§ : Zulumden korunun, c;unku zulum; k1yamet gu
. • tinde zuliimat (kaianllk) t1r. Fuhu§tan korunun, c;unku Allah; fuh§u 
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ve a§m gitmeyi sevmez. Cimrilikten de kac;mm, c;i.inki.i o; sizden once
kileri helftk etmi§tir. Onlara zulmi.i emretmi§, zulmetmi§ler, azgmhg1 
emretmi§ azmi§lar, akrabahkla s1Ia-i rahm'i kesmeyi emretmi§ onlar da 
akrabalanna ziyareti kesmi§lerdir. Bu hadisi imam Ahmed ve Ebu Da
vud ~u'be kanahyla, Nesei de A'me§ kanahyla Amr ibn Mi.irre'den nak
lederler. Leys . .. Ebu Hi.ireyr~'den nakleder ki; o, RasUlullah (s.a.)m 
§6yle buyurdugunu duymw~ : Cehennem dumamyla Allah yolunda sa
va§m tozu bir kulun ic;inde birle§mez. Bir kulun kalbinde cimrilikle 
iman da ebediyyen birle§mez. 

ibn Ebu Hatim d~r ki : Bize babam .. . Esved ibn Hilal'den nakletti 
ki; adamm biri Abdullah ibn Mes'ud'a gelerek; ey Ebu Abdurrahman 
helak olmaktan korkuyorui:n, demi§. Abdullah ona; neden bu? demi§. 
0 : Allah Teala'nm «Her kim nefsinin tamahkarhgmdan korunabilmi§
se; i§te onlar, felaha erenlerin kendileridir.n buyurdugunu i§ittim. 
Halbuki ben cimri ve tamahkar bir adam1m. Elimden bir §eyin <;Ikma
sim hie; istemem. Abdullah demi§ ki: Allah Teala'mn Kur'an'da zikret
tigi cimrilik ve tama~arhk bu degildir. Allah Teala'mn Kur'an'da zik
rettigi cimrilik ve tamahkarhk, karde§inin mahm zulmen yemendir. 
Orada bahis mevzuu olan cimriliktir ki bu bahilliktir. Cimrilik c;ok koti.i 
bir §eydir. Si.ifyan es-Sevri. .. Ebu Heyyac el-Esedi'den nakleder ki; o, 
§6yle demi§: Ben Allah'm evini tavaf ediyordum ki, bir adamm §6yle 
dedigini duydum : Allah'1m; beni nefsimin tamahkarhgmdan koru. Da
ha ba§ka bir §ey demiyordu. Ben ona nic;in boyle diyorsun dedim. Adam 
dedi ki: Nefsimin cimriliginden korunacak olursam; h1rs1zhk yapmam, 
zina etmem ve ba§ka §eyler de yapmam. Bir de baktlm ki bu ki§i Ab
durrahman ibn A vf idi. Allah on dan raz1 olsun. Bu rivayeti ibn Cerir 
Taberi de nakleder. ibn Cerir Taberi der ki : Muhammed ibn ishak ... 
Enes ibn Malik'ten nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : Ze
katmi veren, misafiri ag1rlayan ve s1kmtlh anmda veren ki§i, cimrilik
ten kurtulmu§tur. 

«Onlardan sonra gelenler ise derler ki : Rabb1m1z, bizi ve bizden 
once iman etmi§ olan karde§lerimizi bagi§la. Ve iman etmi§ olanlar ic;in 
kalblerimizde kin b1rakma. Rabb1m1z, muhakkak ki Sen Rauf'sun, Ra
him'sin.n Bunlar da fakir olup fey' malma hak kazanan i.ic;i.inci.i zi.imre
dir. Birinci zi.imre muhacirler, sonra ansar, sonra da iyilikle onlara 
tabi' olanlard1r. Nitekim Tevbe suresinde §6yle buyurulmu§tur : «Muha
cirlerden ansar'dan en ileri ve onde gelenlerle ihsan ile onlara uyar..
lardan Allah raz1 olmu§tur. l) (Tevbe, 100) . Onlara iyilikle tabi' olanlar, 
iyi yollanm izleyip, gi.izel niteliklerini ·benimseyenler, gizli ve ac;1k onlar 
i<;in dua edenlerdir. Bu sebeple-ayet-i kerime'de : «Onlardan sonra ge
lenler ise derler ki : Rabb1m1z bizi ve bizden once iman etmi§ olan kar
de§lerimizi bagi§la. Ve iman etmi§ olanlar ic; in kalblerimizde kin b1rak-
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rna. Rabbimiz, muhakkak ki Sen Raufsun, Rahimsin.>> imam Malik mer
hum'un bu ayet-i kerime'den <;!lkardlg"l hiikiim ne kadar da guzeldir: 
Ashaba kufreden raf1zilerin fey' malmdan paylan olamaz. <;unkii Allah 
Teala'mn bu ayette zikrettigi nitelikler onlarda yoktur. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bana Musa ibn Abdurrahman ... Hz. Ai§e' 
nin §byle dedigini bildirdi : Onlar ashab ic;in magfiret dilemekle emro
lunduklan halde onlara kiifrettiler. Sonra, «Onlardan sonra gelenler 
ise ... n ayetini okUffiU§. ismail ibn Uleyye ... Ai§e'nin §Oyle dedigini bil
dirir : Siz, Hz. Muhammed'in ashabma magfiret dilemekle emrolundu
gunuz halde ,onlara kiifrettiniz. Peygamberinizin ~oyle dedigini i§ittim: 
Bu iimmetten sonra gelenler oncekileri lanetleyene kadar bu iimmet 
yok olmaz. Bu hadisi imam Begavi nakletmi§tir. Ebu Davud der ki : 
Bize Musedded ... Zuhri'nin §byle dedigini nakletti : Hz. Orner (r.a.) 
der ki : «Allah'm peygamberi.rle verdigi fey'e gelince; siz onun i<;in ne 
bir at, ne de bir deve surdiinuz .)> ayeti Rasulullah (s.a.)a hast1r. Bun
lar arap koyleri .olan Fedek ve benzeri Allah'm Rasuliine fey' olarak 
verdigi yerlerdir. «Kasabalar halkmdan Allah'm Rasuliine fey' olarak 
verdigi. .. n ayetiyle «Yurdlarmdan ve mallarmdan <;Ikanlml§ olan .. . >> 
ayeti ve «Onlardan once o diyan yurd edinmi§ ve gogiislerine iman yer
le§tirmi§ olanlar . . . >> ayeti ve «Onlardan sonra gelenler ise ... n ayeti in
sanlan kapsamma almaktad1r. Boylece muslumanlardan fey'e hakk1 
olmayan hie; bir kimse kalmamaktad1r. Eyyup veya Orner der ki: Na
sibi olmayan kalmami§tir, demi§tir. «Ancak kolelerinizden malik olduk
lanmzm bir k1sm1 miistesnad1r.n Ebu Davud da bu rivayeti boylece nak
letmi§tir. Ancak bu rivayette kopukluk vard1r . 

. ibn Cerir Taheri der ki : Bize ibn Abd'ii'l-A'la ... Malik ibn Evs'ten 
nakletti ki. .. Orner ibn Hattab : HSadakalar, ancak fakirler ve miskin
ler ic;indir .. . n (Tevbe, 60) ayetini sonuna kadar okuduktan sonra bu 
onlar ic;indir, demi§. Sonra : Hiyi bilin ki ; ele gec;irdiginiz ganimetin 
be§te biri Allah'm, peygamberin ve yakmlarmmd1r.>> (Enfal, 41) aye
tini okumw~ ve bu da onlar ic;indir, demi§. Sonra kasabalar halkmdan 
Allah'm Rasuliine fey' olarak verdigi. .. >> ayetini ve «Yurdlarmdan ve 
mallanndan <;Ikanlmi§ olan .. . » ayetini ve «Onlardan once o diyan yurd 
edinmi§ ve gogiislerine iman yerle§tirmi§ olanlar . .. n ayetini ve «Onlar
dan sonra gelenler ise derler ki. .. n ayetini okumu§, sonra bu a yet de 
biitiin miisliimanlan kapsamaktadir, herkesin mutlaka fey'de hakk1 
vard1r. Eger ben ya§ayacak olursam; c;ukur ve tepede gezen c;oban ge
lip ondan pay1m alacakt1r ve bu konuda almm terletmeyecektir, demi§. 
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11 - Munaf1khk etmi~ olanlara bakmad1n m1 ki, ehl-i 
kitab'tan kufretmi~ olan karde~lerine: Eger siz 91kanhrsa
n1z andolsun ki bi~ de sizinle beraber ~akanz. Ve sizin aley
hinizde asla kimseye itaat etmeyiz. Eger sava~a tutu~ursa
nlz muhakkak size yard1m ederiz, derler. Allah ~ehadet 
eder ki; onlar yalanc1d1rlar. 

12 - Andolsun ki; eger onlar yikanlsalar, onlarla be
raber 91kmazlar. Eger onlara sava~ aJ91hrsa; yard1m etmez
ler. Yard1ma gitseler bile mutlaka gerisingeri donerler. 
Sonra da kendileri yard1m gormezler. 

13 - Dogrusu onlann kalbine korku salan; Allah'tan 
90k, sizlersiniz. <;unku onlar anlamazlar guruhudur. 

14 - Onlar sizinle topluca sava~1; ancak surla vevril
mi~ kasabalarda veya duvarlar aras1nda kabul ederler . 

. Kendi aralanndaki 9eki~meleri ~iddetlidir. Sen onlan top
lu sanlrSlll, . ama '·kalbleri . darmadaglnlktlr. Bu; onlann 
a.kletmez bir kavim olmalanndand1r. 

15 - Kendilerinden .az once geQmi~ ve i~lerinin vebali
ni tatm1~ olanlann · dun,lmu gibidir. Onlar iQin elim bir 
azab varoir. 
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16 ~eytan1n durumu gibi: Hani o, insana; kiifret, de-
yip te kiifredince; dosdogru ben senden uzag1m, c;unkii 
ben; alemlerin Rabb1 Allah'tan korkanm, demi~ti. 

17 - Nihayet ikisinin de ak1beti; ic;inde ebediyyen ka
lacaklan ate~tir. i~te zalimlerin cezasl budur. 

Allah Teala Abdullah ibn Ubeyy ve benzeri mi.inaf1klann durumu
nu haber veriyor. Onlar Nadir ogullarmdan yahudilere elgiler gonderip 
kendilerine yard1m edeceklerini vaad~diyorlard1. Bunlardan bahseden 
Hak Tea.la buyuruyor ki : Mi.ina.f1khk etrni§ olanlara bakmadm rn1 ki; 
ehl-i kitab'dan ki.ifretrni§ olan karde§lerine : Eger siz g1kanllrsamz an
dolsun ki, biz de sizinl~ beraber g1kanz. Ve sizin aleyhinizde asla kimse
ye itaat etmeyiz. Eger sava§a tutu§ursamz muhakkak size yard1m ede
riz, derler.)) Ve mi.iteakiben Allah Teala : «Allah §ehadet eder ki; onlar 
yalanc1d1rlar.>> buyuruyor. Yani onlar yahudiler~ yaptlklan vaadde ya
lancldlrlar ve iglerinden yapmamak i.izere bunu soylemektedirler veya 
soyledikleri asla gergekle§rneyecek §eyl~rdir. Bu sebeple Hak Teala §6y
le buyuruyor : <(Andolsun ki; eger onlar g1kanlsalar, onlarla beraber 
g1kmazlar. Eger onlara sava§ ag1llrsa, yard1m etmezler.)) Onlarla beraber 
sava§rnazlar. «Yard1ma gitseler bile mutlaka gerisin geri donerler.)) 
Eger onlarla sava§salar tekrar geri donerler. «Sonra da kendileri yard1m 
gormezler.)) Bu da Allah Teala'nm onlara ba§h ba§ma bir mi.ijdesidir. 

«Dogrusu onlarm kalbine korku salan; Allah'tan gok, sizlersiniz.)) 
Onlar Allah'tan korktuklarmdan gok sizden korkarlar. T1pk1 Allah 
Teala'nm §U kavli gibi : «Bir de bakarsm ki; iglerinden bir grup Allah'
tan korkar gibi hatta daha §iddetli bir korku ile insanlardan korkuyor
lar.>> (Nisa, 77). Bunun sebebini de beyan ederek «<;i.inki.i onlar anlamaz
lar gi.iruhudur.>> buyuruyor. 

«Onlar sizinle topluca sava§l; ancak surla gevrilrni§ kasabalarda 
veya duvarlar arkasmda kabul ederler.» Onlar korkakhklarmdan ve en
di§elerinden islam ordulanyla yi.iz yi.ize gelip ag1ktan bir sava§a gi.ig 
yetiremezler. Ancak kalelerinin igerisinde veya duvarlarm otesinde mu
hasara yaparak sava§a girerler. Mi.isli.imanlardan kurtulmak igin zorun
lu olarak sava§lrlar. «Kendi aralarmdaki geki§meleri §iddetlidir.» Arala
rmdaki di.i§rnanhk gok fazlad1r. En'am suresinde buyuruldugu gibi : 
"Kiminizin hmcm1 kimine tattlrmak i.izere.n (En'am, 65) Burada 

u..l~l ) kelimesi kullamlrnl§tlr. «Sen onlan toplu samrsm ama, 
kalbleri darmadagm1ktlr.» Sen, onlan topluca gori.ir de uyu§rnU§ samr
sm. Halbuki kalbleri son derece birbirinden farkll ve ihtilaf igindedir. 
ibrahim en-Nehai bununla kitab ehlinin ve mi.inaflklann kasdedildigi
ni sayler. <<Bu ; onlann akletmez bir kavim olmalarmdandlr.» 
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«Kendilerinden az once gec;mi§ ve i§lerinin vebalini tatmi§ alanla
rm durumu gibidir. Onlar ic;in elim bir azab vard1r. n Miicahid, Siiddi 
ve Mukatil ibn Hayyan derler ki : Kurey§ kafirlerinin Bedir giiniind~ 
ba§larma gelenler gibi. ibn Abbas ise bununla Kaynuka' agullarmdan 
yahudilerin kasdedildigini soyler. Katade ve Muhammed ibn ishak da 
boyle der. Bu gorii§ dagruya daha c;ak benz'=mektedir. Qiinkii daha once 
RasUlullah, Kaynuka' agullanndan yahudileri yurdlarmdan <;lkarml§tl. 

«~eytanm · durumu gibi : Hani o, insana; kiifret, deyip te kiifredin
ce; dagrusu ben senden uzag1m, c;unkii ben; alemlerin Rabbi Allah'tan 
karkanm, demi§ti.n Onlar munaf1klardan yard1m ve destek va'deden
lere aldanan bu yahudiler gibidirler. Nitekim miinatiklar, yahudilere : 
«Eger sava§a tutu§ursamz; muhakkak size yard1m ederiz.n demi§lerdi. 
Ama i§ gerc;ekle§ip sava§ ve muhasara ciddiyet kazanmca, miinaflklar 
yahudilerden uzakla§Ip anlan tehlikeyle ba§ba§a b1rakmi§lard1. Onla
rm misali §eytanm misali gibidir. insam - Allah korusun- kiifre go
tiiriir ve o, yolun sonuna vannca §eytan andan unkla§lp kar§l <;ikarak 
«Qiinkii ben; alemlerin Rabbi Allah'tan karkanm. n der. Bazilan israil
agullanyla ilgili burada verilen misale ornek olmak iizere bir tak1m 
kissalar zikrederler. Bu kissalar her ne kadar tek ba§ma ayetin misalde
ki maksadim ifade etmezse de benzer diger vak'alarla beraber a mak
sadi a;;1klar. Nitekim ibn Cerir Taberi der ki: Bize Hallad ibn Eslem ... 

· Abdullah ibn Nehik'ten nakletti ki ; o, Hz. Ali'nin §byle dedigini duy
dum, demi§tir : Rahibin birisi altmi§ sene ibadet etti. ~eytan onu yal
dan <;ikarmak istedi ve ona dala§tl. Bir kadim delirtip karde§lerine 
dedi ki ; bunu alsa alsa a rahip tedavi edebilir. Karde§leri kadm1, rahibe 
getirdiler, rahib onu tedavi etti. Kadm rahibin yanmda bulunuyardu. 
Rahib, kadmm yanmda bulundugu bir Sirada ona kar§l istek duydu ve 
kadmla ili§ki kurdu. Kadm hamile kald1. Rahib kadma sald1rd1 ve anu 
bldiirdii. Karde§leri rahibin yamna geldiler. ~eytan rahibe dedi ki : Ben, 
senin arkada§mim. Ben, seni yaldan <;1kard1m. Dalayislyla bana uy ki, 
yaptlgm §eyde seni kur~aray1m . Bana secde et, dedi, rahib ana secde 
etti. Secdeye varmca §eytan rahibe dedi ki : Ben senden uzagim. Qiin
kii ben, alemlerin Rabbi alan Allah'tan korkanm. i§te Allah Teala'mn: 
«~eytanm durumu gibi: Hani o, insana; kiifret, deyip te kufredince ; 
dagrusu ben, senden uzagim, c;iinkii ben; alemlerin Rabbi Allah'tan 
karkanm, demi§ti. n ayetinden maksat budur. 

ibn Cerir Taberi der ki : Bana Yahya ibn ibrahim ... Abdullah ibn 
Mes'ud'dan nakletti ki ; a, bu ayetin tefsirinde §byle demi§ : Bir kadm 
koyun giidiiyordu. Ve dart karde§i vard1. Kadm geceleyin bir rahibin 
kuliibesinde kallyardu. Rahib bir gun anun yamna indi ve onunla bir
le§ti. Kadm hamile kaldl. ~eytan rahibe gelip; anu oldiir de gom, sen 
sozii dinlenen bir adamsm, d~di. Rahib kadmi oldiiriip gomdii. Abdul-
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lah ibn Mes'ud der ki: ~eytfm rii'yiUannda kadmm karde§lerine vanp 
dedi ki; Kilisenin rahibi bac1mza tecaviiz etti ve onu hamile b1rakmca 
da falan yere gomdii. Ertesi giin kadmm karde§lerinden birisi dedi ki : 
Allah'a andolsun ki, diin gece ben bir rii'ya gordiim. Size anlatsam m1 
yoksa anlatmasam m1? Diger karde§leri: Hay1r, anlat, dediler. Adam 
rii'yaYJ. anlatmca, oteki karde§i: Allah'a andolsun ki ben de aym §e
kilde bir rii'ya gordiim, dedi. Diger karde§i de aym ~ekilde soyledi. Bu
nun iizerine dediler ki: Allah'a andolsun ki bu, mutlaka bir §ey it;in 
gosterilmi§ bir rii'yad1r. Abdullah ibn Mes'ud dedi ki: Gidip krallann
dan rahibi tutuklamas1 ic;in yard1m istediler. Ahp rahibi onun yamna 
getirdiler. ~eytan, rahibe gelip dedi ki: Dogrusu seni bu duruma dii
§iiren benim. Benden ba§ka kimse de seni bundan kurtaramaz. Oyley
se bana secde et de ic;ine dii§iirdiigiim durumdan seni kurtaray1m. Ra
hib §eytana secde etti. Onu hiikiimdarlanmn yamna getirdiklerinde 
§eytan ondan uzakla§tl ve rahib tutulup oldiiriildii. ibn Abbas, Tavus 
ve Mukatil ibn Hayyan'dan da buna benzer bir rivayet nakledilmi§tir. 
Halktan pek c;ogunun yamnda §Ohret bulduguna gore, bu rahib; Bar
sis imi§. Allah en iyisini bilendir. 

Bu klSSa abid Ciireyc'in klssasma muhaliftir. Qiinkii kadmm biri
si Ciireyc'i, kendisine saldmp hamile b1rakt1 diye itham etmi§ ve du
rumu o giinkii yoneticilere gotlirmii§. Yonetici de onun ahmp getiril:
mesini istemi§. Boylece o abid ma'bedinden <;1kanlarak ma'bedi tahrib 
edilmi§. 0, bu s1rada; ne oluyor size? Ne oluyor size? diyormu§. Onlar: 
Ey Allah'm dii§mam bu kadma §6yle ve §6yle yaptm, diyorlarml§. Cii
reyc ise; sabredin, diyormu§. Sonra kadmm c;ok kiic;iik ya§ta olan c;ocu
gunu ahp ona: Ey c;ocuk senin baban kim? demi§. Qocuk; benim babam 
falanca c;oban, demi~. Kadm kendini o c;obana teslim etmi§ ve ondan 
hamile kalmi§. israilogullan bu durumu goriince; Ciireyc'e sayg1 duya
rak sonsuz bir §ekilde hiirmet etmi§ler ve havram altmdan yapacag1z, 
demi§ler. 0 ise; hay1r, eskiden oldugu gibi bana c;amurdan bir ma'bed 
yapm, demi§. 

«Nihayet ikisinin de ak1beti; ic;inde ebediyyen kalacaklan ate§tir. 
i§te zalimlerin cezas1 budur.>> Kiifrii emredip onu i§leyen ki§inin akl
beti budur. Ebediyyen kalacaklan cehenneme gideceklerdir. Zulmeder. 
herkesin kar§Ila§acagl ceza da budur. 
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18 - Ey iman edenler; Allah'tan korkun. Ve herkes, ya
nn i<;in ne hazirlad1g1na bir baks1n. Allah'tan korkun, ~up
hesiz ki Allah, i~lediklerinizden haberdard1r. 

19 - Allah'1 unutanlar gibi olmay1n. Nefisleri O'nu 
kendilerine unutturmu~tur. i~te onlar fas1klard1r. 

20 - Cehennem ashab1 ile cennet ashab1 bir degildir. 
Cennet ashab1; i~te onlard1r kurtulu~a erenler. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Muhammed ibn Ca'fer. .. 
Miinzir ibn Cerir'den nakletti ki; o, babasmm §byle dedigini bildirmi§: 
Biz giiniin ortasmda Rasulullah (s.a.)m katmda bulunuyorduk. 0 Slra
da peygamberin yanma ayag1 ve ba§I c;;1plak, abaya biiriinmii§, k1llc;;lan 
kmmdan c;;1km1§ c;;ogunlu·gu Mudar kabilesinden olan hatta hepsi de 
Mudar kabilesinden olan bir topluluk geldi. Onlann muhtac;; durumu
nu gbriince :aasUlullah (s.a.) m yiizii degi§ti. ic;;eri girdi, sonra c;;1ktl. 
Bilal'e emretti ezan okudu ve namaz ic;;in kamet getirdi. NamaZI k1ld1, 
sonra hutbe okudu ve dedi ki: «Ey insanlar; sizi bir t~k nefisten yara
tan ... Rabb1mzdan korkun. Muhakkak ki Allah; sizin iizerinizde tam 
bir gbzeticidir.n (Nisa, 1) ayetini sonuna kadar okudu. Sonra «Ve her
kes, yarm ic;;in ne haz1rla<;hgma bir baksmn . ayetini okudu. Herkes di
nan, dirhemi, elbisesi ve bugdaymdan ve hurmasmdan ne kadan varsa 
tasadduk etti, hatta bir hurma parc;;asm1 bile tasadduk etti. Ansar'dan 
bir ki§i elinin alamayacag1 kadar bir kese getirdi. Hatta kese avucuna 
s1gm1yordu. Sonra insanlar birbirlerini izlediler. Oyle ki beh yiyec(.k ve 
ic;;ecekten iki kiime gordiim. Nihayet RasUlullah'm yiiziiniin parlad1gm1 
gbrdiim. ~byle diyordu: Kim islam'a giizel bir siinnet i§lerse, onun mii
kafatl ve ondan sonra o i§i yapanm miikftfat1 -hie;; birinin ecrinden bir 
§ey eksilmeksizin- ona yaz1hr. Kim de islam'da kotii bir yol ac;;arsa; 
()nun giinah1 ve onu i§leyenin giinah1 -digerinin giinahmdan hie;; bir 
§ey eksilmeksizin- onun iizerine olur. Bu hadisin ~u'be kanallyla tah
ricinde Muslim miinferid kalm1§t1r: 

«Ey iman edenler; Allah'tan korkun.» Bu ayet takvaYI emretmek
tedir. Takva; emredilen §eyin yap1lmas1 ve yasaklanan §eyin terkedil
mesini ic;;erir. 

<<Ve herkes, yarm ic;;in ne haz1rlad1gma bir baksm.,» Hesaba c;;ekil
meden evvel kendinizi hesaba c;;ekin. Rabb1mzm huzuruna c;;1kacagmlz 
donii§ giinii ic;;in kendinize ne gibi salih ameller haz1rlad1gm1za bakm ve 
«Allah'tan korkun.» Bu da ikinci bir te'kid. <•~iiphesiz ki Allah, i§ledikle
rinizden haberdard1r.» iyi bilin ki, Allah; biitiin yaptlklarm1z1 ve her 
tiirlii durumunuzu bilir. O'nun katmda sizden hie;; bir §ey sakll kalmaz. 
Biiyiik kiic;;iik her i§iniz O'nun gbziinden uzakta degildir. 
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uAllah'1 unutanlar gibi olmaym. Nefisleri, Onu, kendilerine unut
turmu§tur.» Allah'm zikrini unutmaym ki ahiretinizde size fayda ve
recek olan ve kendi yaranmza olan amell~ri unutursunuz. <;unku ce
za amel cinsindendir. «i~te onlar fas1klard1r.» K1yamet gunu helak olan, 
ahirette husrana ugrayan, Allah'a itaattan dl§an <;Ikml§ olan kimse
lerdir. Allah Teala'nm bir ba§ka ayette buyurdugu gibi : ccEy iman eden- . 
ler ; mallanmz ve <;ocuklanmz sizi Allah'1 anmaktan allkoymasm. Kim 
boyle yaparsa; i§te onlar, husrana ugrayanlarm kendileridir .)> (Munafi
kun, 9) . 

HflJ1z Ebu'l-Kas1m et-Taberani der ki: Bize Ahmed ibn Abdulveh
hab ... Nairn ibn Nemha'mn §6yle dedigini bildirdi: Ebubekir es-S1ddik 
(r.a.) bir hutbesinde §6yle demi§ti: Bilm~z misiniz ki, siz sabah ak§am 
belirli bir ecele dogru ko§uyorsunuz. Allah Azze ve Celle'nin istedigi 
amelde suresini doldurabilen oyle yapsm. Ancak boylec~ Allah Azze ve 
Celle'ye ula§abilirsiniz. Halbuki baz1lan surelerini ba§kalanna verdi
ler. Allah, sizin onlar gibi olmamz1 yasaklad1 ve uAllah'l unutanlar gibi 
olmaym. Nefisleri onu kendilerine unutturmu§tur. » buyurmu§tur. Kar
de§lerinizden tamd1klanmz neredeler? Ge<;mi~lerin gunlerinde ge<;irdik
lerini ge<;irdiler. Kimileri mutlulukta, kimileri bahts1zllkta karar k1ld1. 
~ehirler kurup onu kalelerle <;eviren eski zalimler nerede? Kayalarm ve 
kuyulan_n altmda kald1lar. i§te Allah'm kitabL O'nun harikalan son 
bulmaz. Binaenaleyh karanllk bir gun i<;in O'ndan aydmllk dileyin. 
O'nun yaz1lanndan ve a<;Iklamalanndan ogut alm. Allah Zekeriyya 
(a.s .)ya ve onun ev halkma ovgude bulunarak: ({Dogrm:u onlar hay1rll 
§eylerde yan§Iyorlar, korkarak ve umarak Bize yalvanyorlardl. Bize 
kar§I derin sayg1 duyuyorlardl. n (Enbiya, 90) buyurmu§tur. Allah'm n
zasmm kasdedilmedigi bir sozde hay1r yoktur. Allah yolunda infak edil
meyen bir malda hay1r yoktur. Bilgisizligi, iyi huylulugunu bast1randa 
hay1r yoktur. Allah i<;in ba§kalanmn kmamasmdan korkanda hay1r 
yoktur. Bu haberin isnad1 saglamd1r. Ravilerinin hepsi de ·sika (guve
nilir) ki§ilerdir. Hariz ibn Osman'm §eyhi olan Nairn ibn Nemha hak
kmda musbet ve menfi bir §ey bilmiyorum. Ancak Ebu Davud es-Sicis
tani, Hariz'in butun §eyhlerinin sika ki§iler olduguna hukmetmi§tir. 
Aynca bu hutbenin ba§ka §ekilde §ahidleri de rivayet edilmi§tir. Allah 
en iyisini bilendir. 

«Cehennem ashab1 ile cennet ashab1 bir degildir. Cennet ashab1; 
i§te onlard1r kurtulu§a erenler.>> K1yamet gununde Allah'm hukmunde 
bunlarla onlar e§it olmazlar. Nitekim Allah Teala Casiy~ suresinde §6y
le buyurur : (( Yoksa kotlilukleri kazananlar, olumlerinde ve saghklarm
da kendilerini iman edip salih amel i§leyen kimseler ile bir tutacagiml
Zl m1 sand1lar? Ne kotU hukum veriyorlar?» (Casiye, 21), Gafir suresinde 
ise §6yle buyurur : ,, Karle goren, inamp salih amel i§leyenlerle kotullik 
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yapan bir degildir. Ne de az dti§tiniiyorsunuz.)) (Gafir, 58). Sad suresin
de ise §byle buyurur: ((Yoksa Biz, iman etmi§ vc:_ salih amel i§lemi§ olan
lan, yeryiiziinde bozgunculuk edenler gibi mi k1lanz? Yoksa Biz, mut
takileri facirler gibi mi tutanz?n (Sad, 28). Daha pek ~ok ayet-i keri
me'de Allah Teala iyilere ikram edecegini ve fas1klan horlayacagm1 
haber vermektedir. Bu sebeple burada ((Cennet ashab1; i§te onlard1r 
kurtulu§a erenler.n buyuruyor. Allah Azze vc:_ Celle'nin azabmdan kur
tulup selamete erenler onlard1r. 

21 - $ayet Biz, bu Kur'an'1 bir daga indirmi$ olsayd1k; 
sen onun Allah'1n ha$yetinden ba$ egerek parc;a parc;a ol
dugunu gorurdun. i$te Biz, bu misalleri insanlara anlatlnz, 
belki dii$U.nurler. 

22 - 0, oyle Allah'tlr ki; O'ndan ba$ka ilah yoktur. Go
rulmeyeni ve goruleni bilendir. 0, Rahman'd1r, Rahim'dir. 

23 - 0, oyle Allah'tlr ki; O'ndan ba~ka ilah yoktur. 
Melik, Kuddus, Selam, Mu'min, Muheymin, Aziz, Cebbar, 
Mutekebbir'dir. Allah, onlann ko$tuklan e$lerden munez
zehtir. 

24 - 0; oyle Allah'tlr ki; Halik, Bari', Musavvir'dir. En 
guzel isimler O'nun'dur. Goklerde ve yerde olanlar O'nu 
tesbih ederler. Ve 0, Aziz'dir, Hakim'dir. 

Allah Teala Kur'an'm durumunu ve azametini belirterek degerinin 
yti.celigini a~1khyor ve kalblerin Kur'an ile hu§u' bulmas1 gerektigini 
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ve onda yer alan gerc;ek vaadlerle, kuvvetli tehdidleri duyunca kalblerin 
ona baglanmas1 gerektigini bildiriyor : u~ayet Biz, bu Kur'an'1 bir daga 
indirmi§ olsayd1k; sen onun Allah'm ha§yetinden ba§ egerek par~a par
~a oldugunu goriirdiin. )) Dag kat1hg1 ve ag1rhg1 ile bu Kur'an'1 anla
YlP dii§iinebilseydi; Allah Azze ve Celle'nin korkusundan ba§ egerek pa
rampar~a olurdu. Oyleyse ey insanlar; nas1l oluyor da sizin kalbleriniz 
yumu§ay1p ona boyun egmiyor ve Allah'm ha§yetinden par~alanm1yor? 
Halbuki siz, Allah'm emrini anladm1z, kitabml okuyup dii§iindiiniiz? 
«i§te Biz, bu misalleri insanlara anlatmz, belki dii§iiniirler.)) 

Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki; o, bu ayet hakkmda §Oyle demi§
tir: Eger ben, bu Kur'an'1 bir dagm iizerine indirip ona yiikleseydim 
Kur'an'm ag1rhgmdan ve Allah'm korkusundan ba§ egip lime lime par
~alamrdL Allah Teala bu sebeple insanlarm kendilerine indirilmi§ olan 
Kur'an'1 biiyiik bir ha§yet ve hu§u' ile almalanm emretmi§tir. Sonra da 
<<i§te Biz, bu misalleri insanlara anlatmz, belki dii§iiniirler.)) buyuru
yor. Katade ve ibn Cerir Taheri de boyle demi§lerdir. 

Miitevatir bir hadiste sabit olur ki; Rasulullah (s.a.)a bir minber 
yaplld1gmda -Hz. Peygamber hutbe okuyacag1 giin mesciddeki hurma 
aga~lanndan birinin yanmda bulunur ve oyle okurdu- . ilkin minber 
konuldugunda Rasulullah (s.a.) hutbe okumak i~in minbere ~1kt1. Hur
ma agacm1 ge~ip minbere dogru yoneldigi zaman, avutulan ~ocugun 
inlemesi gibi, hurma kiitiigii inleyip ses ~1kard1. <;iinkii her zaman 
onun yamnda Allah'm zikri ve vahyi duyuluyordu. Bu hadisin baz1 ri
vayetlerinde hadisi naklettikten sonra Hasan el-Basri §6yle der: Siz 
Rasulullah'a i§tiyak duymaya bu hurma kiitiigiinden daha ~ok layik
Slmz: Bu ayet-i kerime de i§te boyledir. 0 sag1r ve kat! daglar, Allah'm 
kelamm1 duyup anlasa, hu§u' ile boyun eger ve ha§yetinden lime lime 
erirdi. Oyleyse size ne oluyor ki onu duyup anlad1gm1z halde bir §ey ol
muyorsunuz? Nitekim Ra'd suresinde de Hak Teala §6yle buyurur: «~a
yet Kur'an ile daglar yiiriitiilmii§ veya yeryiizii par~alanml§, yahut olii
ler konu§turulmu§ olsayd1; .. . )) (Ra'd, 31) . Daha onceden ge~tigi gibi 
bu kitab Kur'an olurdu anlam1 verilmi§tir. Bakara suresinde ise Allah 
Teala §Oyle buyurur: uZira ta§m oylesi vard1r ki; ondan 1rmaklar kay
nar, oylesi vard1r ki; yanllp ondan fl§kmr, oylesi de vard1r ki; Allah'm 
korkusundan yuvarlamr.>> (Bakara, 74) . 

«0, oyle Allah'tlr ki; O'ndan ba§ka ilah yoktur. Goriilmeyeni ve go
riileni bilir. 0, Rahman'd1r, Rahim'dir.>> Allah Teala kendisinden ba§
ka ilah olmad1gm1, binaenaleyh O'ndan ba§ka Rab bulunmayacagm1, 
varllg1 kendisinden ba§kasmm meydana getiremeyecegini, ba§ka tapl
lanlarm hepsinin bo§ oldugunu ve O'nun goriineni ve goriinmeyeni bil
digini haber veriyor. Yani bizim gozlemlerimizle gorebildigimiz ve bizim 
i~in goriilmesi miimkiin olmayan biitiin varhklan 0, bilir. Ne yeryiiziin-
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de ne gbkyiiziinde, ne biiyiik ne kii<;iik, ne degerli ne degersiz hie; bir §ey 
O'nun i<;in gizli ve sakh degildir. Hatta karanllklardaki bir kannca bile. 

uO, Rahman'd1r, Rahim'dir.» Bu kelimeyle; ilgili tefsirin ba§tara
fmda sbz edilmi§ti. Burada tekranna gerek duymuyoruz. Bununla mak
sad Allah'm, biitiin mahlukat1 ic;ine alan engin rahmet sahibi olu§udur. 
Diinya ve ahiretin Rahman ve Rahim'i O'dur. O'dur ki; «Rahmetim ise 
her §eyi ku§atml§tlr.» (A'raf, 156), <<Rabbm1z rahmeti kendi iizerin~ 

yazdu (En'am, 54) ve <<De ki: Bunlar Allah'm lutfu ve rahmeti iledir. 
Sadece bunlarla sevinsinler. 0, biitiin toplay1p y1gd1klanndan daha ha
ylrhdlr.)) (Yunus, 58) buyurur. 

<<0, byle Allah't1r ki; O'ndan ba§ka ilah yoktur. Melik'dir.>> Biitiin 
e§yanm maliki O'dur. Her §eye kar~1 konulmaks1zm ve savunulmaksl
zm tasarruf eden O'dur. 

((Kuddus'dur.)) Vehb ibn Miinebbih bu kelimenin temiz anlamma 
geldigini sayler. Mucahid ve Katade ise bunun, miibarek demek oldu
gunu, sbylerler. ibn Cureyc de; yiice melekler onu takdis ederler, anla
mlm vermi§tir. uSelamd1r.» Zatmda, s1fatlarmda ve fiillerindeki kema
liyle her tiirlii aJ1plardan ve eksikliklerden korunmu§tur. 

HMii'min'dir.» Dahhak, ibn Abbas'm bu kelimeye §U anlam1 verdi
gini bildirir: O'nun yaratlklan, yaratanlannm kendilerine zulmettneye
ceginden emin olmu§lardlr. Katade ise der ki: 0 hak sbziiyle emin ol
mu§tur. ibn Zeyd de der ki: Mu'min kullarmm kendisine iman edi~le
rini tasdik etmi§tir. 

<<Miiheymin'dir.» ibn Abbas ve bir ba§kas1 der ki: 0, kullarmm yap
tlklarmm §ahididir. Onlarm iizerinde gbzeticidir. Tlpk1 Allah Teala'
nm «Allah her §eye §ahiddir.» (Buruc, 9) ve «Allah onlarm yaptlklarma 
§ahiddir.» (Yunus, 46) ve «Herkesin yapt1g1m gbzeten Allah, boyle ol
mayanla bir olur mu hie;?» (Ra'd, 33) kavlinde oldugu gibidir. 

«Aziz'dir.» Her §eye galib gelip emri altma alandtr. izzeti, azame
ti, ceberrutiyyeti ve kibriyas1 ile huzuruna hie; bir §eyin eri§emeyecegi 
biitiin e§yay1 emri altma aland1r. 

«Cebbar, Mutekebbir'dir.» ZorlaJ1cillk yalmz O'na yara§Ir. Biiyiik
lenme yalmz O'nun ic;indir. Qiinkii 0, biiyiiktiir. Nitekim sahih bir ha
diste §byle buyruldugu daha once gec;mi§ti. Azamet benim brtiim, kib
riya benim ridamd1r. Kim bunlardan birisinde Benimle tarti§Irsa; onu 
azablandmnm. Katade der ki: Cebbar; yaratlklanm diledigi noktaya 
zorla siiriikleyen, demektir. ibn Cerir Taberi der ki: Cebbar; yaratlklan
run i§lerini diizelten ve kendilerinin faydasma olmak iizere tasarrufta 
bulunan ,demektir. Katade miitekebbir kelimesinin; her tiirlii kotiiliik
ten yiice anlamma geldigini bildirir. 

HAllah, onlarm ko§tuklan e§lerden miinezzehtir.)) 
«0, byle Allah'tlr ki; Halik, Bari', Musavvir'dir.» Yaratma takdir an-

Tefsir. C. XIV, F . 49'1 
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lammad1r. Bari' ise takdir edip var olmasm1 kararla§tlrd1g1 §eyi uy
gulamaya koyup ortaya c;1karand1r. Allah Azze ve Celle'denba§ka bir 
§eyi takdir edip diizene koyarak infaz ve var etmeye giicii yeten ba§ka 
bir yaratlc1 yok'tur. ( .. . ) · · 

«0, oyle Allah'tlr ki; Halik, Bari', MUS!=LVVir'dir.» 0 bir §eyi murad 
ederse, ona; ol, der ve o da O'nun istedigi nitelikte oluverir. O'nun is~ 
tedigi §ekilde meydana geliverir.» Seni istedigi §U surette terkib eden)) 
(infitar, 8) kavli de buna i§arettir. Musavvir; var ettnek istedigini is-
tedigi nitelikte var eden, demektir. , 

«En giizel i~imler O'nundur.>> Bu konu A'rflf suresinde gec;mi§ti. 
Buhari ·ve Miislim'de Ebu Hiireyr~'den nakledilen hadiste zikredildigi 
gibi, Rasulullah (s.a.) buyurur ki: Allah Teala'nm doksan dokuz ismi 
vard1r. Yiizden bir eksiktir. Kim onlan sayarsa cennete gider. 0; tek
tir teki sever. Tirmizi'nin ve ibn Mace'nin Ebu Hiireyre'den naklettik-
1eri rivayet de daha once gec;mi§ti. Burada Tirmizi'nin lafzmda; 0, tek
tir, teki sever, kavlinden soma §U ifade y~r almaktad1r: 0, oyle Allah'
tlr ki; O'ndan ba§ka ilah yoktur. 0 Rahman'd1r, Rahim'dir, Melik'dir, 
Kuddus'tur, Selam'd1r, Mii'min'dir, Miiheymin'dir, Aziz'dir, Cebbar'd1r, 
Miitekebbir'dir, Halik'd1r, Bari'dir, Musavvir'dir, Gaffar'd1r, Kahhar'd1r, 
Vehhab'd1r, Rezzak'd1r, Fettah'tlr, Alim'dir, Kabid'dir, Basit'tir, Hafiz
dir, --Rafi'dir, Muizz'dir, Miizill'dir, Semi'dir, Basir'dir, Hakem'dir, Adl
dir, Latif'tir, Habir'dir, Hakirn'dir, Azim'dir, Gafur'dur, ~ekiir'dur, 
Aliyy'dir, Kebir'dir, Hafiz'dir, Mukit'tir, Hasib'dir, Celil'dir,. Kerim'dir, 
Rakib'dir, Miicid'dir, Vasi'dir, Hakim'dir, Vedud'dur, Mecid'dir, Bais'tir, 
~ehid'dir, Hak'tlr, Vekil'dir, Kavi'dir, Metin'di:r_ Veli'dir, Hamid'dir, 
Muhsi'dir, Miil:idi'dir, Muid'dir, Muhyi'dir, Mumit'dir, Hayy'd1r, Kay

. yum'dur, Vacid'dir, Macid'dir, Vahid'dir, Samed'dir, Kadir'dir, Mukte
dir'dir, Mukaddim'dir, Muahhir'dir, Evvel'dir, Ahir'dir, Zahir'dir ,Batm'
dir, Vali'dir, Miiteali'dir, 13err'dir, Tevvab'd1r, Muntak1m'dir, Afiiv'diir, 
Rauf'tur, Mali~ ~l-Miilk'tiir, Celal ve ikram sahibidir, Muksit'dir, •ca
mi'dir, Gani'dir, Mugni'dir, Mani'dir, Darr'd1r, Nati'dir, Nur'dur, Hadi'-, . 
dir, Bedi'dir, Baki'dir, Varis'tir, Re§id'dir, Sabur'dur. Ibn Mace'nin ifa-
desi de biraz fazla biraz eksik takdim ve te'hirlf1 bu §ekildedir. Biz bu
nu muhtelif yol ve laflzlarla daha once geni§ olarak anlatmi§tik. Bu
rada ·onu tekrara gerek duymuyoruz. (bkz. A'raf, 180); VII, 3170-3172). 

«Goklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih ederler.» Bu ayet-i kerime 
Allah Teala'mn §U kavli gibidir: ((Yedi kat gok, yeryiizii ve ic;inde bu
lunanla.r; O'nu tesbih ederler. O'nu hamd ile tesbih etmeyen hl<; bir §ey 
yoktur. Ama siz, onlarm tesbihlerini anlamazsm1z. Muhakkak ki ,0, Ha
lim, Qafur ola.nd1r.» (isra, 44). 

«Ve 0; Aziz'dir,» O'nun zatma kar§l hie; bir §ey dii§iiniilemez. ((Ha
kim'dir» te§ri ve takdirinde hikmet sahibidir. 
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imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Ahmed ez~Zubeyri ... 
Ma'k1l ibn Yesar'dan nakletti, ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: 
Sabahleyin her kim ii<; kere kovulmu§ olan §eytandan Sepii', Alim olan 
Allah'a s1gmmm ( r-)1-Jik;.!.JI :r (.WI ~I ..3!4 ~ y:-1 _ ) der de 
sonra Ha§r suresinin son ii<; ayetini okursa; Allah Teala ona yetmi§ bin 
melek verir ve onlar ak§ama degin onun i<;in ibadet ederler. 0 gun ole
cek olursa, §ehid olarak· oliir. Kim de bunu geceleyin soylerse; aym mer
tebede gecelemi§ olur. Tirmizi, bu hadisi Mahmud ibn Geylan kanahy
la ... Ma'k1l ibn Yesar'dan rivayet eder ve; garib bir hadistir, ancak bu 
vecihle biliyoruz, der. 

' HA~R SURESiNiN SONU 
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. ®~jfoG~iu\J 
~ahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla 

1 - Ey iman edenler; Benim de dii~manim, sizin de 
dii~maniniz olanlan dost edinmeyin. Onlar size gelen ger
c;egi inkar etmi~ken onlara sevgi gosteriyorsunuz. Halbuki 
onlar, Rabb1n1z olan Allah'a inandig1n1zdan dolay1 sizi ve 
peygam beri yurdunuzdan c;1kanyorlar. Eger siz Benim yo-

· lumda sava~mak ve ho~nudlugumu kazanmak ic;in c;1kmur 
san1z; onlara nas1l sevgi gosterirsiniz? Oysa Ben, sizin giz-
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lediginizi de, a91ga vurdugunuzu da bilirim. kinizden kim 
bunu yaparsa; ~uphesiz ki dogru yoldan sapm1~ olur. 

2- Sayet onlar, sizi ele ge9irirlerse; size du~man ke
silirler. Kotulukle ellerini ve dillerini uzatlrlar. Ve sizin ka
fir olman1ia isterler. 

3 - Y alnnlann1z ve 90cuklann1z size asla fayda vere
mezler. Allah, k1yamet gunu onlarla sizin aran1z1 ay1nr. 
V e Allah, i~lediklerinizi gorendir. 

Bu surenin ba§ tarafmm niizul sebebi Hat1b ibn Ebu Beltea ha
disesidir. ~oyle ki: Hatlb denilen bu ki§i, Bedir sava§ma katllml§ mu
hacirlerden idi. Mekke'de mall ve c;oluk-c;ocugu bulunuyordu. Kendisi 
Kurey§'li olmamakla beraber Hz. Osmal?-'m miittefiki idi. Mekke'liler 
sozle§melerini bozunca Rasulullah Mekke'yi fethetmek istediginde, miis
liimanlara sava§ ic;in haz1rlanmalanm .emretti. Ve dedi ki: Allah'1m, bi
zim*aberimizi onlardan sakla. Bu Hatlb bir mektub yazd1, Kurey§'li -bir 
kadtnla onu Mekke'ye yollad1 ve onlarm yanmda kendisine destek sag
lamak ic;in Rasulullah (s.a.)m maksadm1 onlara bjldirdi. Peygamberi
nin duasm1 kabul eden Allah Teala bu durumu Rasuliine haber verdi. 
Rasulullah (s.a.) kadmm pe§inden adamlar yollad1 ve ondan mektubu 
ald1. Bu husus s1hhatmda ittifak bulunan hadiste ac;1kc;a belirtilmi§tir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Siifyan ... Ubeydullah ibn 
Ebu Rafi'den nakletti ki; o, Hz .. Ali (r.a.)nin §byle dedigini i§itmi§: Ra
sulullah (s.a.) beni, Ziibeyr'i ve Mikdad'~ yollayarak buyurdu ki: Hah 
bahc;elerine (Medine'ye 12 mil mesafede bir yer) varmcaya kadar gi
din: Orada iizerinde mektub bulunan bir kadm var, mektubu o ka::hn
dan alm. Biz atlm1zla yan§arak, bahc;enin bulundugu yere geldik ve 
orda kadm1 gordiik. Ona; mektubu c;1kar, dedik. Kadm; yammda mek
tUb diye bir §ey yok, dedi. Biz; ya mektubu c;1kanrsm, ya da iistiindeki 
elbiseleri y1rtanz, dedik. Hz. Ali der ki: Kadm, sac;mm orgiilerinin ara
smdan mektubu c;1kard1 ve biz onu ahp Rasulullah (s.a.)a getirdik. Bir 
tie baktlk ki mektubta §Oyle yaz1hyd1: Hatlb ibn Ebu Beltea'dan Mek
ke'deki mii§rik halka. Hatlb, Rasulullah (s.a.)m ·bazl durumlanm Mek
ke'li mii§riklere haber veriyordu. Rasulullah . (s.a.) buyurdu ki: Ey Ha-· 
tlb bu nedir? 0 dedi ki: Benim hakk1mda karar vermekte acele etme. 
Dogrusu ben, Kurey§'lilere ili§mi§ bir adamd1m, onlardan degildim; Se
ninle beraber hicret edenlerin ailesini Mekke'deki akrabalar koruyorJu. 
Ben neseb bak1mmdan onlardan olmad1g1m ic;in yakmlanm1 koru
malanm saglayacak bir giic; olu§turmak istedim. Dinimden dondiigiim 
veya kiifre dald1grm veya islam'dan sonra kiifre raz1 oldugum ic;in bu-
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nu yapmad1m. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 0, size dogruyu soyluyor. 
Hz. Orner (r.a.) dedi ki: Blrak da §U munaflkm boynunu vuraYim. Ra
slllullah (s.a.) buyurdu ki: 0, Bedir sava§ma katlld1. Bilir misin Allah 
Teala Bedir sava§ma katllanlar ic;in; istediginizi yapm, Ben sizi ba
gi§ladim, demi§tir. ibn Mace di§mda hadis imamlarmm hepsi bu ha
disi tahric etmi§lerdir. Ancak rivayet, Sufyan ibn Uyeyne kanallyla ... 
Ubeydullah ibn Ebu Rafi'den ba§ka §ekHde nakledHmi§tir. Buhari, el
Magazi bahsinde bu ifadelere Have olarak §Oyle der : Bunun uzerine Al
lah Teala «Ey iman edenler; Benim de dti§mamm, sizin de dti§mammz 
olanlan dost edinmeyin.n sllresini inzal buyurdu. Tefsir kitabmda ise 
Amr'm Hatib ibn Ebu Beltea hakkmda: «Ey iman edenler; Benim de 
dti§mamm, sizin de dii§mammz olanlan dost edinmeyin ... » ayeti nazil 
olmu§tur, der, sonra §6yle Have eder : Ayetin hadisin ic;inde mi yer al
digmi, yoksa Amr'm mi _soyledigini bilmiyorum. Buhari der ki: Ali ibn 
el-Medini dedi ki: «Ey iman .edenler; Benim de dti§mamm, sizin de dti§
mammz olanlan dost edinmeyin.» ayetinin nuzlll sebebi, Sufyan ibn 
Uyeyne'ye soruldugunda, o §Oyle .dedi: Bu, insanlarm anlattlklan riva
yette yer almaktad1r. Ben onu Amr'dan ezberledim ve bir harfini bile 
terketmedim. Benden ba§ka birisinin onu ezberlemi§ oldugunu da bil
miyorum. 

Buhari ve Muslim, Sahih'lerinde Husayn ibn Abdurrahman'm ... 
Hz. Ali'den naklettigi rivayette Hz. Ali der ki : Raslllullah (s.a.) beni, Ebu 
Mersed'i, Ztibeyr ibn Avamm'1 gonderdi. Hepimi:z; de stivari idik. Ve 
dedi ki: Hah bah9elerine ula§mcaya kadar gidin. Orada mti§riklerden 
bir kadmm tizerine Hatlb'm mti§riklere yaz~hg1 mektllbu bulacaksm1z. 
Oraya vard1gm1zda Raslllul~ah (s.a.)m buyurdugu gioi kadm devesinin 
tizerinde gidiyordu. Biz ona; ·mektllb, dedik. 0; benim yammda mektllb 
diye bir §ey yok, dedi. Biz onu durdurup ara§tirdigimizda mektllbu .bu
la!fladik ve; Allah'm Rasulti yalan soylemez, ya mektllbu <;Ikanrsm ve
ya seni soyanz, dedik. Kadm, mes'elenin ciddi oldugunu anlaymca, c;ar
§afmm bagland1g1 noktaya yoneldi ve mektllbu <;1kard1. Biz mektllb ile 
beraber Raslllullah'a geldik. Hz. Orner dedi ki: Ey Allah'm Raslllu; o, 
Allah'a, Rasulune ve mu'minlere ihanet etmi§tir. B1rak da onun boy
nunu vuray1m. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Seni yaptlgm i§e sevke
den sebep nedir? 0, dedi ki: Allah'a andolsun ki ben, Allah'a ve Rasll
ltine inanan bir ki§iden ba§kas1 degilim. istedim ki kavmim yamnda 
Allah'm bu sayede ailemi ve mallm1 koruyacag1 bir gucum olsun. As
habmdan herkesip. ofada Allah'm onunla ail~sini ve mahm korudugu 
bir akrabas1 bulunmaktadlr. Rasulullah (s.a .) buyurdu ki : Dogru say
ler, ona haYirdan ba§ka bir §ey demeyin. Hz. Orner (r.a.) dedi ki : Mu
hakkak ki o Allah'a, Rasllltine ve mti'.minlere ihanet etmi§tir, b1rak da 
boynunu vuray1rn. Raslllullah (s.a.) bpyurdu ki : 0, Bedir ehlinden de-
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gil mi? Ve devam etti: Belki Allah Bedir ehlinin durumuna muttali' ol
mu§tur da bu sebeple onlar ic;in ; istediginizi yapm, B'=n size cenneti 
vacib kild1m veya Ben sizi bagl§ladlm, buyurmu§tur. Bunun i.izerine 
Orner, iki gozi.i ya§ararak; Allah ve Rasuli.i en iyisini bilendir, demi§tir . 
Bu, Buhari'nin el-Magazi boli.imi.ini.in Bedir Sava§I k1smmdaki ifadesi
dir . Bu hadis bir ba§ka vecihle Hz. Ali 'den §OYl'= rivayet edilir: ibn Ebu 
Hatim dedi ki : Bana Ali ibn Hasan ... Hz. Ali'nin §byle dedigini bildir
di : Rasulullah (s.a.) Mekke'ye yi.iri.imek istediginde, bu istegini asha
bmdan bir k1smma gizlice haber verdi. Bunlann arasmda Hatib ibn Ebu 
Beltea da bulunuyordu. Halka da Hayber''= g·itmek istedigi haberini yay
dl. Hz. Ali der ki: Hatlb ibn Ebu Beltea, Mekke halkma haber gondere
rek ; sizin i.izerinize gelmek istiyor, dedi. Bu durum Hz. Peygamber~ bil
dirildi. Hz. Ali der ki : Rasulullah (s.a.) beni ve Ebu Mersed'i gonderdi. 
ic;imizde herkesin de at1 vard1. Ve buyurdu ki: Hah bahc;esine gidin, ora
da i.izerinde mektUb bulunan bir kadmla kar§Ila§acaksimz. 0 kadmdan 
onu alm. Biz yola koyulduk ve Rasulullah (s.a .) m belirttigi yerde ka
dim gordi.ik ve ona: MektUbu ver, dedik. Kadm; benim yammda mektUb 
yok, dedi. Biz onun e§yfl.lanm indirip tedkik ettik, e§yalan arasmda 
mektUbu bulamad1k. Ebu Mersed dedi ki: Belki de mektUb i.izerinde 
yoktur. Ben ise; ne Rasulullah (s.a.) ne de biz yalan soylemedi.k, de
dim. Ve kadma ; ya onu <;lkanrsm, ya da S'=ni c;mlc;Iplak soyanz, dedim 
Kadm; Allah'tan korkmaz_ illl'Sll11Z? Siz mi.isli.iman degil misiniz? dedi 
Biz, ona; ya mektUbu <_;1kabrsm vey!'t seni c;mlc;Iplak soyanz, dedik. Amr 
ibn Murre dedi ki : Kadm mektUbu ,<_;'ar§afmm bagmm arasmdan <;lkar
dl. Habib ibn Ebu Sabit ise; kadm onu on tarafmdan <;1kard1, dedi. Onu 
Rasulullah (s.a.) a getirqigim.izde mektubun Hat1b ibn Ebu Bel tea ta· 
rafmdan yazililll§ oldugu gori.ildu. Bunun i.izerine Hz. bm'=r kalktl ve . 
ey Allah'm Rasuli.i ; o, Allah 'a ve Rasuli.ine ihanet etti, bana izin ver de 
boynunu vuray1m, dedi. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 0, Bedir sava§ma 
katllmad1 m1? Onlar; evet, dediler. Hz. Orner de : Evet, ama o doni.ir 
di.i§manlarma senin al'=yhinde destek saglad1, dedi. Bunun i.izerine Ra· 
sUlullah (s.a.) buyurdu ki : Allah Teala Bedir ehlinin durumundan b1: 
§ey bildigi i<_;in olmall ki ; istediginiz gibi yapm, Ben sizin yapt1klann.· 
z1 gormekteyim, buyurdu, dedi. Bunun i.izerine Hz. Omer'in iki gozi.i y~ 
§anp; Allah ve Rasuli.i en iyi bilendir, dedi. Rasulullah (s.a.) Hat1b ib 
Ebu Beltea'ya hab'=r gonderdi ; ey Hat1b bu yapt1gm §eye seni sevkede. 
nedir? dedi. Hat1b dedi ki : Ey Allah'm Rasuli.i; ben, Kurey§'lilere ill 
mi§ bir adamd1m. Benim orada mallm ve ailem vard1. Ashabmdan he~ 

kesin Mekke'de ailesini ve mallm koruyan bir kims'=si vard1r. Ben o~ 
la ra bu mektUbu bu sebeple yazd1m. Allah'a andolsun ki ey Allah· 
Rasuli.i; ben, Allah'a ve Rasuli.ine muhakkak inanan birisiyim, dedi. R 
sulullah (s.a.) buyurdu ki: Hat1b dogru sayler, onun ic;in iyilikten b<.. 
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ka bir §ey demeyin . Habib ibn Ebu Sabit der ki : I§te bunun tizerine Al
lah Tea.la «Ey iman edenler; Benim de dti§mamm, sizin de dti§mammz 
olanlan dost edinmeyin.)J ayetini inzal buyurdu. ibn Cerir Taberi de 
Abd ibn Humeyd kanallyla ... Ebu Sinan Said ibn Sinan'dan aym riva
yeti nakleder. 

Bu hususu Magazi v'= Siyer kitablannm sahipleri de zikrederler. 
Nitekim Muhammed ibn ishak ibn Yessar Siret'inde der ki: Bana Mu
hammed ibn Ca'fer ibn Ztibeyr, Urve ibn Ztibeyr ile diger bilginleri
mizden nakletti ki; o, §6yle demi§ : Rasulullah (s.a.) Mekk-='ye sefer et
mek istediginde Hatlb ibn Ebu Beltea Kurey§'lilere Rasulullah'm ora
ya sefer i<;in karar verdigini bildiren bir mektUb ~·azdl. Sonra onu bir 
kadma verdi. - Muhamm'::!d ibn Ca'fer bu kadmm Mtizeyne kabilesin
den oldugunu iddia etmi§tir . Ba§kalan ise onun Abdulmuttalib ogulla
nnm cariyesi Sara oldugunu iddia etmi§lerdir--- Hat1b MektUbu, Ku
rey§'lilere ula~tlrmas1 halinde kadma bir §eyler de vermi§ti. Kadm mek
tUbu ba§ma koydu, sonra orgtilerini ordti ve mektUbla beraber <;1k1p git
ti. Rasulullah'a gokten Hat1b'm yapt1klanm bildiren haber gelince, 
Rasulullah (s.a.) Ali ibn Ebu Talib ve Ztibeyr ibn Avam'1 gondererek bu
yurdu ki : Hat1b'm Kurey§ 'lilere mektub gonderdigi kadma vann. 0, bi
zim verdigimiz karan onlara bildir'::!rek Kurey§'lileri uyarmaktad1r. Bu 
ikisi <;1k1p yola koyuldular ve kadm1 Huleyfe denilen mahalde yakaladl
lar. Buras1 Ebu Ahmed Ogullannm Huleyfe'si adm1 ahyordu. Onu Hu
leyfe'ye indirdiler ve ytiktinti ara§tlnp incelediler, bir §'=Y bulamad1lar. 
Ali ibn Ebu Talib ona §6yle dedi: Ben, Allah adma yemin ederim ki; ne 
Rasulullah, ne de biz yalan soylemeyiz. Sen; ya bu mektUbu <;Ikanrsm, 
ya da seni soyanz. Kadm, Hz. Ali'nin ciddi oldugunu gorunce; geri don, 
dedi. 0 da geri dondti. Kadm ba§mm orgtilerini <;oztip i<;inden mektUbu 
<;1kard1 ve Hz. Ali'ye verdi. Hz. Ali onu Rasulullah (s.a .)a getirdi. Rasu
lullah (s.a.) Hat1b'1 <;ag1rarak dedi ki : Ey Hatlb seni boyle yapmaya 
sevkeden nedir? 0 dedi ki: Ey Allah'm Rasulti, dogrusu Allah'a yemin 
ederim ki; ben, Allah'a ve Rasultine inanan bir ki§iyim. inanc1m1 de
gi§tirmi§ degilim. Ancak ben, o kavim arasmda aile ve akrabas1 olma
yan bir ki§iydim. Ailem ve <;ocuklanm onlann arasmda bulunuyordu. 
Boylece onlar iGitl bunu yapt1m. Orner ibn Hattab dedi ki : Ey Allah'
m Rasulti; b1rak da onun boynunu vuray1m, <;tinku adam munatikllk et
ti. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Ne biliyorsun ya Orner, belki de Allah 
Bedir gunu Bedir halkmm durumundan haberdar olarak : Dilediginizi 
yapm. Ben sizi bagi§ladim, buyurmu§tur. Bunun tizerine Allah Azze ve 
Celle, Hat1b hakkmda Mumtahine suresinin ba§mdan dordtincu ayetin 
sonuna kadar olan k1sm1 inzal buyurdu. Ma'mer de Ztihri kanahyla Ur
ve'den buna benzer bir rivayeti nakletmi§tir. Mukatil ibn Hayyan da 
aym olay1 zikrederek der ki : Bu ayetler Hat1b ibn Ebu Beltea hakkm-
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da nazil olmu§tur. o, Ha§imogullanmn canyesi Sara'y1 gondererek 
ona on dirhem vermi§ti. Rasulullah (s.a.) da onun pe§ine Orner ibn Hat
tab ile Ali ibn Ebu Talib'i yollami§tl: Bu ikisi, kadm1 Cuhfe'de yakala
IDI§lardL .. Daha sonra Mukatil ibn Hayyan k1ssaYl yukanda ge<;tigi 
gibi tamam1yla zikreder. Siiddi de buna yakm bir ifade ile aym rivaye
ti nakleder. Avfi, ibn Abbas'tan, Miicahid ve Katade ile bir ba§kas1 da 
bu ayetlerin Hatlb ibn Ebu Beltea hakkmda nazil oldugunu soylerler. 

«Ey iman ~denier ; Benim de dii§mamm, sizin de dii§mammz olan
lan dost edinmeyin. Onlar size gelen ger<;egi inkar etmi§ken onlara sev
gi gosteriyorsunuz.ll Bu ayet ile; Allah'a, Rasuliine ve mii'minlere sava§ 
a<;an katirler ve mi.i§rikler kasdedilmi§tir. Allah onlara di.i§mim olmay1 
ve onlarla sava§may1 emretmi§, onlan dost ve arkada§ edinmeyi yasak
lami§tir. Nitekim bir ba§ka ayet-i kerime'de §Oyle buyurur : «Ey iman 
edenler, yahudi ve h1ristiyanlan do~~ edinmeyin. Onlar birbirlerinin 
dostudurlar. Sizden her kim onlan dost edinirse; o da, onlardandlr.)) 
(Maide, 51) Bu ifade §iddetli bir tehdid ve kuvvetli bir azab vaadidir. 
Bir ba§ka ayet-i kerime'de de Allah Teala §Oyle buyurur: «Ey iman 
edenler, sizden once kendilerine kitab verilenlerden, dininizi alay ve eg
lenceye alanlan ve kafirleri dost edinmeyin. Eger mii'minler iseniz Al
lah'tan korkun. ll (Maide, 57) . Bir diger ayet-i kerime'de de §Oyle buyur
maktadir: «Ey iman edenler, mii'minleri b1rak1p da kafirleri dost edin
meyin. Allah'm aleyhinize apa<;Ik bir ferman vermesini mi istersiniz? )) 
(Nisa, 144) ve yine Hak Teala <lmi.i'minler, mii'minleri b1rak1p ta; ka
firleri dost edinmesinler. Kim boyle yaparsa; artlk Allah ile dostlugu 
kalmaz. Ancak onlardari sakmmamz miistesnad1r. Allah, size 1.\.endisin
den korkmamz1 emrediyor.)) (Al-i imran, 28) buyurmaktad1r. Ailesi ve 
mallan onlarm yanlarmda oldugu i<;in Kurey~'lilere iyi davram§ gos
terisinde bulundugunu soylemesi iizerine Rasulullah, Hatlb ibn Ebu 
Beltea'mn ozriinii kabul etmi§tir. Burada imam Ahmed ibn Hanbel'in 
rivayet . ettigi §U hadisi de zikredelim: Bize Mus'ab ibn Selam ... Rebi 

--.' ibn Hira§'tan nakletti ki; o, ben Huzeyfe'nin §Oyle dedigini i§ittim, de
mi§: Rasulullah bize bir, ii<;, be§, yedi, dokuz ve on bir <;e§it misal ver
di. Bunlardan birini ornek olarak gosterdi, digerlerini b1raktl. Buyur
du ki: Bir kavim zay1f ve miskin bir topluluk idi. Zorba ve dii§man bir 
kitle onlarla sava§a giri§ti. Allah o zay1f kitleyi zorbalara galib getirdi 
de, onlar di.i§manlan iizerine yiiriiyiip emirleri altmda kullanmaya ba§
ladilar. Bunun iizerine Allah'a ula§acaklan giine kadar Allah onlarm 
aleyhinde gazabm1 indirdi. 

·«Halbuki onlar, Rabb1mz olan Allah'a inand1gm1zdan dolay1 sizi ve 
peygamberi yurdunuzdan <;Ikanyorlar.)) Bu ifade, oncesiyle birlikte dii§
tnanlara kar§l tahrik ve orilan dost edinmekten ahkoyma hedefine yo
neliktir. <;iinkii onlar; Rasulullah ve ashab1m tevhid inanc1 ve yalmz 
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Allah'a samimiyetle bagllllklan nedeniyle aralanndan ~Ikarmi§lardL 

Bunun i<;in ayet-i kerime, ((Rabb1mz olan Allah'a inand1gm1zdan dola
Yl» buyuruyor. Onlara gore sizin biricik su<;unuz; alemlerin Rabbl olan 
Allah'a inanmamzd1. Nitekim ba§ka ayet-i kerime'lerde bu husus §OY
le ifade edilir: ((Onlardan, yalmzca Aziz, Hamid Alla:t1'a inanmalarmdan 
dolay1 int*am almi§lardL» (Btiruc, 8) ve yine ((Oni\ar ki; haks1z yere 
ve sadece; Rabb1m1z Allah'tlr, dedikleri i<;in yurdlanndan <;lkanlml§lar
dlr.» (Haec, 40) buyurmaktad1r. 

((Eger siz, Benim yolumda sava§mak ve ho§nudlugumu kazanmak 
i<;in <;1km1§samz, onlara nas1l sevgi gosterirsiniz?» Eger boyle iseniz, on
Ian dost edinmeyin. Benim nzam1 kazanmak idn Benim yolumda ci
hada <;lkml§ iseniz, Benim ve sizin dti§manlarm1z1 dost. edinmeyin. <;un
kti onlar, sizin dininize dti§man olduklarmdan ve haklnmzda kin besle
diklerinden dolay1 sizi yurdlanmzdan ve mallanmzdan etmi§lerdir. 

((Onlara nas1l seygi gosterirsiniz? Oysa Ben, sizin gizlediginizi de, 
a<;1ga vurdugunuzu da bilirim.)) Ben sizin gizli ve a<;1k her §eyinizi bil
digim halde siz nas1l boyle davranabilirsiniz. ((i<;inizden kim bunu ya
parsa; §tiphesiz ki dogru yoldan sapml§ olur. ~ayet onlar, sizi ele ge<;i
rirlerse; size dii§man kesilirler. Kottiltikle ellerini ve dillerini uzatlrlar.» 
Eger size gti<; yetirecek olurlarsa; soz ve fiille size her ttirlti i§kenceyi yap
maktan ~ekinmezler ve ((Sizin kafir olmaniz1 isterler.» Size hit; bir hay
rm ula§mamasml h1rsla isterler. Onlar, sizin gizli a<;1k dti§manlanmz

. d1rlar. Oyleyse bu gil'ileri, nas1l dost edinebilirsiniz? Bu ifade aym za
manda onlara dii§manllk etmeyi te§vik etmektedir. 

((Yakmlanmz ve <;ocuklanmz size asla fayda veremezler. Allah, kl
yamet gtinti onlarla sizin aramz1 aymr. Ve Allah, i§lediklerinizi goren
dir.» Allah size kotiiluk murad ettigi zaman, akraballgm1z Allah katm
da size hi<; bir fayda saglamaz. Siz onlan, Allah'1 k1zd1racak bir §ekilde 
memnun edecek olursamz; onlarm size asla faydas1 dokunmaz. Yakm
lanm memnun etmek i<;in ailesiyle ktifiirde uyu§an ki§i, kaybetmi§, 
hiisrana ugram1~ ve amelini heba etmi§tir. Allah katmda hi<; bir kim
senin akraballg1 ona yarar saglamaz. isterse peygamberlerden bir pey
gamberin yaku.u olsun. Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize · 
Affan ... Enes'ten nakletti ki; adamm birisi Rasulullah (s.a.)a: Ey Al
lah'm Rasulti; babam nerede? dedi. Rasululiah (s.a.) buyurdu ki: Ate§
te. Adamm yiiztindeki 'durumu gortince buyurdu ki: Dogrusu benim 
babam da senin baban da ate§tedir Mtislim ve Ebu Davud bu hadisi 
Hammad ibn Seleme kanallyla Sabit'ten naklederler. 
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4 ibrahim'de ve onun beraberinde olanlarda sizin 
.ic;in gerc;ekten guzel bir ornek vardL Hani onlar, kavimleri
ne demi~lerdi ki: Biz, sizden ve Allah'1 b1rak1p taptlg1n1Z 
ba~ka ~eyle rden uzag1z. Siz.i inkar ediyoruz. Yaln1z Allah' a 
inan1ncaya kadar bizimle sizin aran1zda ebedi du~manllk 
ve ofke beli.rmi~tir. Y aln1z ibrahim'in, babas1na; andolsun 
ki, senin ic;:ln magfiret dileyecegim. Ama Allah'tan sana 
gelecek her hangi bir ~eyi def' etmeye gucum yetmez .. ~~:-;le
si mustesnih. Ey Rabbimiz, Sana tevekkul ~~t~K. -ve Sana yo
neldik. Do:nu~ de ancak Sana'd1t. 

5 - Ey Rabb1m1z, bizi o kufredenler ic;in bir fitne kli
ma. Bag1~l.a bizi. Ey Rabb1m1z, dogrusu Aziz, Hakim olan 
Sensin Sen. 

6 - And.olsun ki; sizlerden, Allah'1 ve ahi~t gununu 
umanlar ic;i n onlarda guzel bir ornek vardir. Kim de yuz 
c;evirirse; rnuhakkak ki Allah Gani'dir, Hamid'dir. 

Kafirlere kar§I §iddetli davranmay1, onlar~ dU§manllk etmeyi ve on
lardan ka<;:mHrak uzakla§may1 mi.i'min kullanna emreden Allah Teala 
buyu.ruyor ki : uibn1him'de ve onun beraberinde olanlard::l sizin i<;:in ger
<;:ekten gi.izel bir ornek vard1.)) Onunla beraber k~ndisine inanan tabi'le
rinde. << Hani onlar, kavimlerine demi§lerdi kl : Biz, sizden ve Allah'l bl
raktp taptlgm1z ba§ka §eylerden UZ().giz." Biz, sizden ve Allah'1 b1rak1p 
tapt1gm1z §eylerden uzakla§tlk. «S~zi inkar ediyoruz.)) Sizin dininizi ve 
yolunuzu reddediyoruz. uYalmz Allah'a inanmcr.ya kadar bizimle sizin 
aramzda ebedi di.i§manllk ve ofke b'dirmi§tir.>> Siz, Allah'm birligini ka
bul ederek yalmz ve yalmz O'n&. ibadet edip §irkten uzakla§mcaya. 
O'nun dt§mda taptlgunz putlan ve heykelleri rE :ddedinceye kadar, bi
zimle sizin aramzda di.i§manhk ve ofke belirmi§ tir . 
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((Yalmz ibrahim'in, babasma; andolsun ki, senin ic;in magfiret di
leyecegim. Ama Allah'tan sana gelecek herhangi bir ~eyi def'etm'=ye 
giiciim yetmez, demesi miistesna.n Sizin ic;in ibrahim'de ve onun kav
minde brnek alacagm1z giiz~l bir numune vard1r. Yalmzca ibrahim'in 
babas1 ic;in magfiret dilemesi mlistesnad1r. Bu, ona vermi~ oldugu bir 
va'din yerine getirilmesinden ibaretti. Ancak ibrahim'e babasmm Al
lah'm dii~mam oldugu t~beyyiin edince ondan uzakla~mi§tl. <;iinkii mii'
minlerden bir k1sm1 ~irk iizere blmii~ olan babalanna dua ediyor ve mag
firet dileyerek; ibrahim de babasma magfiret dilemi~ti, 'diyorlardl. Bu
nun iizerine Allah Azze ve Celie uC~hennem ashab1 olduklan muhak
kak meydana c;1kt1ktan sonra --akraba bile olsalar- mii~rikler ic;in 
magfiret dilemek peygambere ve mii'm.inlere yara~maz. ibrahim'in ba
basi ic;in magfiret dil~mesi; sadece ona verdigi bir vaadden dolay1 idi. 
Ama onun Allah'm dii§mam oldugu kendisine belli olunca; ondan uzak
la§tl . Muhakkak ki ibrahim, c;ok ic;li ve halim idi.n (Tevbe, 113-114) Bu
rada ise Allah Teala ~<ibrahim'de ve onun beraberinde olanlarda sizin 
ic;in gerc;ekten giizel bir brnek vard1r. Hani onlar, kaviml~rine demi§
lerdi ki: Biz, sizden ve Allah'I b1rak1p tapt1g1mz ba§ka ~eylerden uza
glz. Sizi inkar ediyoruz. Yalmz Allah'a inamncaya kadar bizimle sizin 
aramzda ebedi dii§manllk ve bfke belirmi§tir. Yalmz ibrahim'in, baba
sma; andolsun ki senin ic;in magfir~t dileyecegim. Ama Allah'tan sana 
gelecek herhangi bir §eyi def'etmeye giiciim yetmez, demesi miistesna.n 
buyuruyor. Yani ibrahim'in bu davrani§l sizin ic;in brnek degildir. Mii§
riklere magfiret dilemesi sizin ic;in brnek te§kil etmez. ibn Abbas, Mii
cahid, Katade, Mukatil, Dahhak ve bir ba~kas1 boyle demi§tir. 

Bilahare Allah Teala ibrahim'in ve beraberinde bulunanlann, ka
vimlerinden uzakla§arak Allah Azze ve Celle'ye s1gmd1klanm ve §byle 
yalvard1klanm haber veriyor : ((Ey Rabb1m1z, Sana tevekkiil ettik ve 
Sana yoneldik. Donii§ de ancak Sana'dlr.n Biitiin i§lerde Sana dayand1k. 
Biitiin i~lerimizi Sana teslim ettik ve Sana b1raktlk. Ahiret diyannda 
donii§ Sana'd1r. ((Ey Rabb1m1z, bizi o kiifredenler ic;in bir fitne k1lma.>> 
Miicahid der ki: Bu ayetin anlam1 §Oyledir: Ey Rabb1m1z; onlarm eliyle 
de bizi azabland1rma, Senin katmdakilerin vas1tas1yla da azabland1rma. 
<;iinkii onlar; eger bunlar hak yolda olsalard1 bu azab ba§lanna gelmez
di, derler. Dahhak da boyle mana vermi~tir. Katade ise der ki: Onlan 
bize galib k1lma. 0 takdirde bununla fitneye dii§erler ve kendileri hak 
iizere olduklan ic;in bize galib olduklanm samrlar. ibn Cerir Taberi de 
bu manay1 tercih etmi§tir. Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'm bu ayete 
§Oyle mana verdigini bildirir: Onlan bizim iizerimize musallat etme 
ki bizi fitneye sevkederler. 

«Bagl§la bizi. Ey Rabb1m1z, dogrusu Aziz, Hakim olan Sensin Sen.n 
Bizim giinahlanm1z1 ba§kalanna gosterme. Bizimle Senin aranda bu-
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lunan §eylerden dolay1 HBizi affet. Dogrusu Aziz, Hakim olan Sensin 
Sen.>> Senin kanatlann altma s1gmamn asla horlanmayacag1, sozlerin

. de ve fiillerinde, te§riat ve takdirinde hikmet sahibi olan Sensin Sen. 
«Andolsun ki; sizlerden, Allah'1 ve ahiret gununu umanlar ic;in on

larda gtizel bir ornek vard1r.n Bu, daha once gec;en buyrugun te'kidi 
mahiyetindedir. <;tinkti burada tesbit edilen ornek, on~ekinin aymdlr. 
{(Allah'1 ve ahiret gtintinti umanlar ic;in» kavli ise Allah'l ve ahireti ka
bul edenleri te§vik sadedindedir. «Kim de ytiz c;evirirse; muhakkak ki 
Allah, Ganidir, Hamid'dir .>> Allah'm emrettiginden ytiz c;evirenler ic;in 
0. Gani'dir, Hamid'dir. Bu ayet-i kerime ibrahim suresindeki §U ayete 
benzemektedir : c<Siz ve yerytiztinde bulunanlar hepsi nankorltik etseriiz; 
muhakkak ki Allah, mtistagni ve 'hamde lay1k oland1r.» (ibrahim, 8). 
Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'm «Gani'din kavline; zenginligi mukem
mel olan, anlamm1 verdigini bildirir. Mtikemmel zenginlik Allah'm sifa
tldlr, ba§kas1 i<;in bu mtimktin degildir. c;unku O'nun dengi ve benzeri 
hi<;bir §ey yoktur. Vahid ve Kahhar olan Allah'1 tenzih ederiz. {(Hamid'
dirn Mahlukatmm hamdine lay1k oland1r. Btittin fiil ve sozlerinin hep
sinde ovtilendir. O'ndan ba§ka ilah, O'ndan ayn Rab yoktur. 

®
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7 - Olur ki Allah; sizinle, onlardan du~man oldugunuz 
kimseler aras1nda yak1nda bir dostluk peyda eder. Allah 
Kadir'dir. Ve Allah Gafur'dur, Rahim'dir. 

8 - Sizinle din ugrunda sava~mayan, sizi yurdunuz
dan <;Ikarmayanlara--iyilik yapmaniZl ve adil davranmanlZl 
Allah yasaklamaz. Dogrusu Allah, adil olanlan sever. 

9 - Allah; sadece sizinle din ugrunda sava~anlan, sizi 
yurdlann1zdan <;Ikaranlan ve c:;:Ikanlmaniza yard1m eden
leri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlan dost edinirse; i~
te onlar, zalimlerin kendileridir 
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Allah Teala mu'min kullanna; kafirlere dU§manhk etmelerini em
rettikten sonra buyuruyor ki: ((Olur ki Allah; sizinle, onlardan du§man 
oldugunuz kimseler arasmda yakmda bir dostluk peyda eder.» Nefret
ten sonra sevgi, k1zgmhktan sonra dostluk ve aynhktan sonra ulfet 
peyda eder. ((Allah, Kadir'dir)) Birbirine z1d, birbirinden ayn ve farkh 
olan §eyleri birle§tii"meye dilerse muktedirdir. Du§manhk ve katlhktan 
sonra kalblerin arasm1 uyu§turur da, hepsi tek bir varhk haline gelir. 
Nitekim Allah Teala Ansar'a minnet ederek §Oyle buyurmaktayd1: ((Ve 
Allah'm uzerinizdeki nimetini hat1rlaym. Hani siz du§man idiniz de 0, 
kalblerinizin arasm1 uzla§tlrdl da, O'nun nimeti sayesinde karde§ ol
dunuz. Siz, bir ate§ u<;urumunun tam kenannda iken, sizi oradan dogru 
yola eresiniz diye kurtardu (Al-i imran, 103) . Nitekim RasUlullah (s.a.) 
da onlara §byle demi§ti : Sizi sap1klar olarak bulup ta benim vas1tamla 
Allah hidayete erdirmedi mi? Siz ayn ayn gruplar idiniz de benim va
Sltamla Allah sizi birbirinize 1smd1rmadi m1? Enfal suresinde ise §Oyle 
buyurmaktadir: ((Seni ve mu'minleri yard1m1yla destekleyen O'dur. Ve 
onlann kalblerini birle§tirmi§tir. Eger yerytizunde bulunan her §eyi 
sarfetsen yine de onlarm kalblerini birle§tiremezdin. Fakat Allah bir
le§tirdi onlann arasm1. Muhakkak ki Allah; Aziz'dir, Hakim'dir.l) (En
fal, 62~63). Nitekim hadis-i §erif'te §Oyle buyurulur: Dostunu yava§ ya
Va§ sev; belki bir gun dU§manm olur. Du§manma da yava§ yava~ k1z; 
belki bir, gun dostun olur. ~air de der ki: 

«Belki de Allah bir sure sonra birbirinden uzak iki dostu birle§tirir, 
Halbuki onlar hi<; bulu§mayacaklanm samrlard1.n 
((Ve Allah, Gafur'dur, Rahim'dir.n Kafirler, tevbe edip Rablan.na yo

neldikleri ve O'na teslim-olduklan takdirde kuftirlerinden dolay1 onlan 
affeder. <;unKu 0, hangi gunah olursa olsun kendisine tevbe edenin -t~v
besini bagi§lar ve merhamet eder. 

Mukatil i'bn Hayyan der ki : Bu ayet Ebu Sufyan Sahr ibn Harb 
' hakkmda nazil olmu§tur. <;unku Rasulullah (s.a.) onun kiziyla evlen

mi§ ve _ boylece aralarmda bir dostluk te§ekktil etmi§ti. Mukatil'in soy
ledigi bu ifadenin uzerinde durulmas1 gerekir. <;unku RasUlullah (s.a.), 
Ebu Suffan'm k1z1 Ummu Habibe ile fetihten once evlenmi§ti. Ebu Suf
yan ise ancak fetih gecesi musluman olmu§tu. Bu konuda ihtilaf yok
tur. Bundan <;ok daha guzeli ibn Ebu Hatim'in rivayet et,tigi §U haber
dir: Bana Muhammed ibn Aziz ... ibn ::;ihab'dan nakletti ki; Rasulul
lah (s.a.) Harb oglu Ebu Sufyan'I Yemen'de bir yere vali tayin etmi~ . 

Rasulullah (s.a.) vefat edince Ebu Sufyan geri donmu§ ve Zu'l-Ham
mar'm irtidat ettigini ogrenince; onunla kar§Ila§lp sava§IDI§ti. Boylece 
Ebu Sufyan din ugrunda cihad eden ve murtedlerle ilk sava§an ki§i ol
mu§tu. ibn ~ihab der ki: Ebu Sufyan «Olur ki Allah; sizinle, onlardan 
du§man oldugt.nuz kimseler arasmda yakmda bir dostluk peyda eder.)) 
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ayeti hakkmda nazil olan kimselerdendir. Muslim'in Sah!h'inde ibn Ab
bas'tan naklectilir ki; Ebu Sufyan §Oyle demi§: Ey Allah'm Rasulu; sen
den ti<,; §ey istiyorum onlan bana ver. Rasulullah (s.a.); peki, demi§. Ebu 
Stifyan: mush.imanlarla sava§t1g1m gibi kafirl~rle sava~mam ic;in be
ni emir ta'yin et. Ras'L1lullah (s.a.); peki, demi§. Ebu Sufyan; Muaviye'
yi yamnda katib yap, deyince Rasulullah (s.a.); peki, demi§ Ebu Stif
yan. araplann en guzeli ve en iyi kadm1 k1z1m Ummu Habibe'dir, onu 
seninle evlendirec~g;im. Bu hadis uzerine daha once soz edilmi§ti. 

«Sizinde din ugrunda sava§mayan, sizi yurdunuzdan c;Ikarmayan
lara iyilik yapmamz1 ve adil davranmamz1 Allah yasaklamaz.n Sizinle 
din ugrunda sa va§maml§ olan guc;suz, zay1f ve kadm kafirlere iyilik 
yapmamz1 Allah yasaklamaz. Adil davranmamz1 da yasaklamaz. ((Dog
rusu Allah, adil olanlan sever." imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize 
Ebu Muaviye ... Hz. Ebubekir'in k1z1 Esma'dan nakl~tti ki; o, §Oyle de
mi§ : Sozle§me yapt1klannda Kurey§ doneminde mti§rik olan annem 
bana geldi. Ben, Rasulullah'a vanp dedim ki: Ey Allah'm Rasulu; an
nem beni isteyerek yamma geldi. Onunla bulu§aym1 m1? Rasulullah 
(s.a.); evet annenle bulu§, dedi. ' Bu hadisi Buhar! ve Muslim tahric et
mi§lerdir. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Arim ... Abdullah ibn 
Zubeyr'in §Oyle dedigini nakletti: Kuteyle, k1z1 Esma Bint Ebubekir'in 
yanma hediyelerle g·eldi. 0 zaman mti§rik idi. H~diyeleri arasmda yag
da ktzartllml§ hardal, kurutulmu§ sutten yapllml§ bir yiyecek ve yag 
vard1. Esma onun hediyelerini kabul etmek ve evine girmesine musa
ade etmek istemedi. Durumu gidip Hz. Ai§e'ye sordu. Bunun uzerine Al
lah Azze ve Celle «Sizinle din ugrunda sava§mayan, sizi yurdunuzdan 
<;1karmayanlara iyilik yapmamz1 ve adil davranmamz1 Allah yasakla
maz. Dogrusu Allah, adil olanlan sever." ayeti nazil oldu. Boylece Ra
sulullah onun hediyelerini kabul etmesini ve annesinin evine girmesi
ne izin vermesini emretti. ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim de Mus'ab ibn 
Sabit kanallyla Amir ibn Abdullah ibn Zubeyr'den bu hadisi rivayet
ederler. imam Ahmed ve ibn Cerir Taberi'nin rivayetinde Kuteyle'nin 
kunyesi de yaz1lld1r. Buna gore Kuteyle Bint Abduluzza ibn Esad'
dir. Malik Ogullarmdand1r. Aynca ibn Ebu Hatim §U ifadeyi ekler: 
Kurey§ ile Rasulullah (s.a.)m arasmda anla§ma bulundugu surede. 

Ebu Bekr Ahmed ibn Amr ibn Abd'til-Hallk el-Bezzar der ki: Bize 
Abdullah ibn ~ebib ... Urve'den nakletti ki Hz. Ai§e ve Esma §Oyle demi§
ler: Rasulullah (s.a.) ile Kurey§li'ler arasmda muahede bulundugu Sl
rada mti§rik olan annemiz Medine'de yamm1za geldi. Biz dedik ki: Ey 
Allah'm Rasulu, annemiz bizi isteyerek Medine'y~ gelmi§, onunla bu
lu§allm m1? 0: evet onunla bulu§un, dedi. ponra Ebu Bekr el-Bezmr 
der ki: Bu hadisin Zuhri kanallyla Urve'den ve Ai§e'den naklinin yal
mz bu vechini biliyoruz. B~n derim ki; bu hadis, bu ifadesiyle munker-
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dir. c;unkii Ai§e'nin annesi Ummii Ruman'd1r ve o miisliiman olmu§, 
hicret etmi§ idi. Esma'mn annesi ise -yukanda ge!;en hadislerde beli~

tildigi gibi ba§ka bir kadmd1. Allah en iyisini bilendir. 
((Dogrusu Allah, adil olanlan sever.» :Su ayetin tefsiri Hucurat su

resinde ge!;mi§ti. Ben burada bir sahih hadisi aktaracag1m: Adil dav- .·. 
rananlar; halklarma hiikiim verirken adalet ettikleri ve adaletten don
medikleri i!;in Ar§'m sagmda, nurdan minberler iizerindedirler. 

((Allah; sadece sizinle din ugrunda sava§anlan; sizi yurdlanmzdan 
~1karanlan ve <;Ikanlmamza yard1m edenleri dost edinmenizi yasaklar.>> 
Allah, size aii§manhkla kar§l "koyanlan, sizinle sava§aplan ve yurdunuz
dan <;Ikaranlan ve sizin yurdunuzdan «;1kanlmamza yardrm edenleri 
dost edinmenizi yasaklar. Dost edinmenizi yasaklad1g1 gibi, onlara clii§
man olmamz1 emreder. Daha sonra onlan dost edinenlere tehdidini pe
ki§tirerek buyuruyor ki: ((Kim onlan dost edinirse; i§te onlar, zalimle
rin kendileridir.>> Bu ifade, Allah Teala'mn §U kavli gibidir: ((Ey iman 
edenler; yahudi ve h1ristiyanlan dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin 
dostudurlar. Sizden her kim, onlan dost edinirse; o da onlardandrr. 
§iiphesiz ki Allah, zalimler giiruhunu hidayete erdirmez.» (Maide, 51). 

10 - Ey iman edenler; inanan kad1nlar hicr:et ederek 
size gelirlerse·: onlan imtihan edin. Allah onlann imanlan- 
m daha iyi bilir: Fakat siz de onlann inanm111 kad1nlar ol
duklanni ogrenirseniz; artlk onlan kafirlere .geri gonder
meyin. Bunlar onlara helal degildir, onlar da bunlara he
lal olmazlar. Onlann sarfettiklerini kendiierine geri verin. 
Mehirlerini ve:rdiginiz zaman onlarla evlenmenizde bir ve-

'fefstr, C. XIV, . F , 49~ 
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baJ yoktur. Kafir kad1nlan nikahinizda tutmay1n, sarfetti
ginizi isteyiri. Onlar da sarfettiklerini istesinler. Allah'1n 
hiikmii budur. Aran1zda 0 hiikmeder. Ve Allah, Alim'dir, 
Hakim'dir. 

11 - Eger e~lerinizden kafirlere bir ~ey gec;ecek olursa 
ve siz de galib durumda bulunursan1z; · e!?leri gidenlere 
sarfettikleri kadann1 verin. inandig1n1z Allah'tan sak1n1n. 

Rasulullah ile Kurey:fli kafirler arasmda yap1lm1§ olan Hudeybiye 
sozle§mesi daha once Fetih suresinde ge~mi§ti. Bu sozle§mede §U ibare 
de yer ahyordu: «Bizden bir ki§i - senin dininden de olsa- sana ge
lecek olursa; onu mutlaka. bize geri ~evireceksin.» Bir ba§ka rivayette 
bu madde §oyle kay1dhd1r : «Senin dininden de olsa, bizden bir tek ferd 
sana gelir; onu bize geri vereceksin.» Urve, Dahhak, Abdurrahman ibn 
Zeyd, Ziihri, Mukatil ve Siiddi'nin kavli budur. Bu rivayete gore bu 
ayet-i kerime siinnet ile tahsis edilmi§tir. Siinnetin ayeti tahsis ettigi
nin en giizel orneklerinden birisidir. Selef'ten baz1larma gore de; sun
net bu ayeti neshetmi§tir. <;iinkii Allah Azze ve Celle mii'min kullan
~a; inanan kadmlar hicret ederek kendilerine gelecek olurlarsa onlan 
imtihan etmelerini ve onlann inanm1§ olduklanm ogrenirlerse bir daha 
kafirlere geri ver,memelerini emretmektedir. Bunlar onlara helal de-

' gildir, onlar da bunlara helal olmazlar. 
Biz el-Miisned el-Kebir'de Abdullah ibn Ebu Ahmed ibn Cah§'m 

hal terciimesinde belirttigimiz gibi Ebu Bekr ibn As1m . .. Hiiseyn ibn 
E.bu Liibane'den nakletti ki; Abdullah ibn Ebu Ahmed §oyle demi§ : 
Ukbe ibn Ebu Muayt'm k1z1 Ummii Giilsiim hicret etti. Karde§i imare 
ve Velid Hz. Peygainberin yanma gelerek onunla konu§tular ve Ummii 
Giilsiim'ii kendilerine iade etmesini istediler. Bunun iizerine Allah Te
ala yalmz kadmlara mahsus olmak iizere Peygamber ile mii§rikler ara
smdaki ahdi (sozle§meyi) bozdu ve kadmlann mii§riklere iade edilme
sini yasakladl. Bunun iizerine imtihan ayeti denilen (bu ayet) nazil ol
du. ibn Cerir Ta:beri der ki : Bize Ebu Kiireyb .. . Ebu Nasr el-Esedi'den 
nakletti ki; ibn Abbas'a; Rasulullah (s.a.)m kadmlan. imtihan etmesi 
nas1ld1? diye sorulmu§. ibn Abbas demi§ ki : Rasulullah (s.a.) onlan 
Allah adma; kocasma k1zd1g1 i~in yurdundan ~1kmad1g1, bir topraktan 
bir ba§ka topragt arzulayarak ~1kmad1g1, diinya adma ve diinya pe§in
qe ko§arak ~1kmad1g1, yalmz ve yalmz Allah ve Rasulii i~in ~1ktlg1 ko
nusu:qda akdettirerek soyletir ve imtihan ederdi. ibn Cerir Taberi ay
nca bu hadisi bir ba§ka yolla Agarr ibn Sabbah'tan nakleder. Ebu Bekr 
el-Bezzar da o yolla bu hadisi rivayet eder. 
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Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki; o, «Ey iman edenler; inanan ka~ 
dmlar hicret ederek size gelirlerse; onlan imtihan edin.n ayeti konu
sunda §6yle demi§tir: Onlar Allah'tan ba§ka ilah olmad1gma, Muham
med'in Allah'm rasulu ve kulu olduguila §ehadet ederek i:rptihan edi
lirlerdi. Mucahid der ki : «imtihan edin» kavli; ni~in geldiklerini soru§
turun, demektir. Eger kocalarma k1zarak veya onlan k1zd1rarak veya 
ba§ka bir sebeple iman etmeksizin gelmi§lerse; onlan tekrar e§lerine · 
dondurun. ikrime der ki: Onlara seni Allah ve Rasulunun sevgisin
den ba§ka bir §ey getirdi mi? Kocandan ka~mak veya bizlerden bir 
erkegin sevgisi mi seni buraya getirdi? diye sorulur. Allah Teala'mn 
«Onlan imtihan edin» kavlinin manas1 i§te budur. Katade der ki: On
larm imtihan edilmeleri §6yle idi: Sizi yurdunuzdan kocamza kar§I olan 
nefretiniz mi .~1kard1? islam'a ve miislumanlara sevgi ile islam tutku
sundan ba§ka bir §ey mi ~1kard1? diye Allah'a yemin ettirilirlerdi. Bunu 
soyledikleri takdirde imtihanlan kabul edilirdi. 

ccFakat siz de onlarm inanm1§ kadmlar olduklanm ogrenirseniz; 
artlk onlan kafirlere geri dondurmeyin.» Bu ifade, imana kesin olarak 
muttali' olmanm mumkun oldugunu gostermektedir. 

ccBunlar onlara helal degild&, onlar da bunlara helal olmazlar.» Bu 
ayet-i kerime, miisliiman kadmltrm mu§rik erkeklerle evlenmesini ha- · 
ram kllml§tlr. islam'm ba§langl~ doneminde mu§rik bir erkegin mu'min 
bir kadmla evlenmesi caiz idi. Bu sebeple Peygamberin k1z1 Zeyneb'in 
kocas1 Ebu'l-As Rebi idi ve Zeyneb muslti.man iken o, kavminin dinine 
baghyd1. Bu sebeple Bedir gti.nti. esirler arasmda Ebu'l-As ibn Rebi de 
bulununca kans1 Zeyneb'i Peygambere gondererek annesi Hatice'den 
kendisine kalml§ olan bir gerdanhg1 vererek kurtulmak istemi§ti. Ra
sulullah (s.a.) bu gerdanhg1 gorunce ona kar§l i~inde bir rikkat belir
di. Ve mti.slti.manlara dedi ki : Eger bunun fidyesini kabul edip esirini 
sahverirseniz yapm. Onlar da kabul ettiler. Rasulullah (s.a.) k1z1 Zey
neb'i kendisine gonder~ek §artlyla onu serbest b1raktl. Ebu'l-As ibn 
Rebi' va'dini yerine getirerek soyleneni yaptl ve Zeyd ibn Harise ile be
raber Zeyneb'i Hz. Peygambere gonderdi. Hz. Zeyneb Bedir vak'asmdan 
sonra (yakla§Ik ikinci y1lda) Medine'de ikamet etti. Nihayet kocas1 
Ebu'l-As ibn Rebi' Hicret'in sekizinci senesinde mti.sluman oldu da ilk 
nikah uyarmca Peygamber Zeyneb'i ona geri verdi ve onun i~in aynca 
bir mehir istemedi. Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Ya'
kub .. . Abdullah ibg, Abbas'tan nakletti ki, · Raslilullah (s.a.) k1z1 Zey
neb'i ilk nikah ile kocas1 Ebu'l-As ibn Rebi'a geri verdi. Kocasmm miis- · 
luman olmasmdan alt1 Yil once Zeyneb hicret etmi§ti. Onun i~in yeni
den bir §ahid ve mehir istemedi. Ebu Da vud, Tirmizi ve ibn Mace de bu 
hadisi rivayet ederler. Bazllan; iki y1l sonra iade etti, derler ki bu sa
hihtir. <;unku Ebu'l-As ibn Rebi'in mti.slti.man olu§U, mti.slti.man kadm-
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larm mii§riklere haram k1lmmasmdan iki sene sonra olmw~tur. Tirmizi 
der ki: Bu }J.adisin ·isn~dmda bir eksiklik yoktur ve biz bu hadisi bu §ek
liyle bilmiyoruz. Belki de Davud ibn Husayn'm mahfUzatl arasmda yer 
alml§tlr. Ben, Abd ibn Humeyd'in §oyle dedigini i§ittim: Yezid ibn Ha
run'un, ibn ishak:a · bu hadisi ve ibn Haccac'm Amr ibn ~uayb kana
llyla babasmdan, onun da dedesinden naklettigi §U hadisi anlatt1gm1 
duydum: Rasulullah (s.a.) k1z1m Rebi' oglu Ebu'l-As'a yeni bir mehir 
ve nikah ile geri verdi. Yezid der ki: Abdullah ibn Abbas'm hadisi isnad 
pak1mmdan daha saglamd1r ve Amr ibn ~uayb'm hadisine dayanmak
tadlr. Ben derim ki; imam Ahmed, Tirmizi ve ibn Mace de Haccac ibn 
Arta kanahyla Amr ibn ~uayb'm hadisini nakletmi§lerdir. imam Ah
med ve bir ba§kas1 ise bu hadisi zay1f sayml§tlr. Allah en iyisini bilen
dir. 

· Cumhur-u Ulema ibn Abbas'm hadisine §oyle kar§lllk verirler: 
Belki de bu olayda heniiz Zeyneb iddetini tamamlamaml§ oldugu -ic;in 
boyle buyurulmu§tur. c;unkii ulemamn c;ogunlugunun iizerinde birle§
tigi kanaata gore; iddet tamamlamr da kocas1 miisliiman olmazsa; o 
kadmm kocas1yla olan nikah1 bozulur. Ba§kalan da derler ki: iddet hi
terse kadm serbesttir. isterse nikah Ujfre durup devam _eder, isterse 
nikah1 feshedip bir ba§ka kocaya gide?.' Bunu Abdullah Ibn Abbas'm 
hadisine dayand1rm1§lard1r. Allah en iyisini bilendir. 

((Onlarm sarfettiklerini kendilerine geri verin.» Mii§rik kocalarmm 
Muhacir kadmlarma verdi~leri mehir ve benzeri §eyleri tekrar kendile
ririe. iade edin. ibn Abbas, Miicahid, Katade, Ziihri ve bir ba§kas1 boyle 
demi§tir. 

((Mehirlerini verdiginiz zaman; onlarla evlenmenizde bir vebal yok
tur.» Onlarm mehrini verirseniz, iddetin bitmesi ve diger §artlan yeri
ne getirmek kayd1yla evlenebilirsiniz. 

((Kafir kadm1an nikah1mzda tutmaym.» Mii§rik kadmlarla evlenip 
onlarla ya§amanm mii'min kullarma haram oldugunu Allah Azze ve 
Celie beyan ediyor. Sahih bir hadiste Ziihri, Urve'den o da Misver ve 
Mervan.ibn Hakem'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) Hudeybiye giinii 
Kurey§'li kafirlerle muahede yapmca mii'min kadmlardan bir grup 
geldiler. Bunun iizerine Allah Azze ve Celle'nin ((Ey iman edenler; ina- . 
nan kadmlar, hicret ederek size gelirlerse .. . » kafir kadmlannikah.mlz
da tutmaym.» kavline kadar olan ayet-i kerimesi nazil oldu. 0 gun, Hz. 
Omen iki kansm1 bo§adL Bunlardan birisi Ebu Siifyan oglu Muaviye 
ile, digeri de Umeyye oglu Safvan ile evlendi. ibn Seur, Ma'mer kana
hyla Ziihri'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) Hudeybiye altmda bulun-

. ~ . 

dugu s1rada bu ayet indirildi. Orada yapt1g1 sozle§mede Mekke'lilerden 
kim Peygambere gelecek olursa; Peygamber onu tekrar iade edecekti. 
Kadmlar gelince bu ayet nazil oldu ve Rasulullah (s.a.) o kadmlarm 
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mehrinin kocalarma iade edilmesini emretti. Mii§rik erkeklere de miis.., 
liiman kadmlar gidecek olur'sa, onlann da kocalanna mehirlerini ver
mesini hiikme baglad1 ve <<Kafir kadmlan nikah1mzda tutmaylll.ll bu
yurdu. Abdullah ibn Zeyd ibn Eslem de boyle der. Allah Teala'mn bu 
hiikmii vermi§ olmasmm sebebi; miisliimanlarla mii§rikler arasmda bu
iunan sozle§me idi. 

Muhammed ibn ishak ... Ziihri'den nakleder ki; o gun Mugire oglu 
Ebu Umeyye'nin k1z1 Karibe'yi Hz. Orner bo§ad1 ve onu Muaviye ald1. 
Aynca Huzaa kabilesinden Amr k1z1 Ummii Kiilsum'u da bo§ad1 ~ki bu 
Ubeydullah'm annesidir- onunla da kendi kavminden bir ki§i olan 
Ebu Cehm ibn Huzeyfe ibn Ganim evlendi. Her ikisi de §irk iizere idi
ler. Talha ibn Ubeydullah da Abdulmuttalib oglu Haris oglu Rebia k1z1 
Erva'y1 bo§adl. Ondan sonra As oglu Said oglu Halid onunla evlendi. 

«Sarfettiginizi isteyin. Onlar da sarfettiklerini istesinler.ll Kafirle
re giden e§lerinize gittikleri takdirde harcadigm1z nafakalan isteyin. On
lar da miisliimanlara hicret eden e§l~rine harcad1klan nafakalan iste
sinler. 

«Allah'm hiikmii budur. Aramzda 0 hiikmeder.ll Ban§ anla§masi 
ve kadmlarm bundan istisna edilmesi ve biitiin bunlar Allah'm mahlU
katl arasmda vermi§ oldugu hiikiimdiir. «Ve Allah, Alim'dir, Hakim'dir.ll 
Kullan i<;in neyin elveri§li oldugunu bilir ve buna gore hiikrueder. 

«Eger e§lerinizden kafirlere bir §ey ge<;ecek olursa ve siz de galib 
durumda bulunursamz; e§leri gidenlere sarfettikleri kadanm verin.ll 
Miicahid ve Katade der ki: Bu hiikiim, kocalarma bir §ey vermeden ka
nlan firar eden erkekler i<;indir. Bunlar miisliimanlarla sozle§mesi bu
lunmayan kafirler hakkmdad1r. Onlardan bir kadm miisliimanlarm ya
nma gelecek olursa; onlar miisliimanlardan giden kadmm nafakas1m 
odeyinceye kadar miisliimanlar onlara bir §ey vermezler. ibn Cerir Ta
beri der ki: Bize Yunus ... Ziihri'den nakletti ki; Mii'minler Allah'm 
hiikmiinii kabUl edip kendi hammlanna nafakalanm veren mii§riklere 
emredildikleri nafakalan miisliimanlar da verdiler. Ama mii§rikler, Al
lah'm kendilerine emrettigi §ekilde miisliimanlara nafaka odemeyi ka
bu:l etmediler. Bunun iizerine Allah Teala mii'minlere: «Eger e§leriniz
den kafirlere bir §ey ge<;ecek olursa ve siz de galib durumda bulunursa_
mz; e§leri gidenlere sarfettikleri kadanm verin. inand1gm1z Allah'tan 
sak1m'n.ll ayetini indirdi. Bu ayetten sonra mii'minlerin e§lerinden her
hangi bir.kadm, mii§riklere gidecek olursa; mii'minler onlarm e§lerin~ 
ellerinde bulunanlardan bir nafaka tahsis ettiler. iman edip hicret ede);l 
e§lerine infak etmekle emredildikleri mii§riklerin mallarmdan onlara 
verdiler. Sonra bir §ey kalacak olursa fazla olarak mii§riklere geri ve
rirlerdi. 

Avfi, ibn Abbas'm bu ayet hakkmda §oyle dedigini nakleder: Mu-
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hacirlerden bir kil?inin e§i kafirlere gidecek olursa; Rasulullah (s.a.) 
onun harcad1g1 kadar malm ganimetten pna verilmesini emrederdi. Mu
cahid de boyle demil?tir. Ayette ge~en ( r.-w _ ) kelimesi; Kurey§'
lilerden veya ba§kalarmdan bir ganimet elde ederseniz, demektir. Bu 
takdirde ayetin manas1 §Oyle olu1: Ve siz de onlardan bir ganimet el
de ederseniz; el?leri gidenler~:: sarfettikleri kadanm verin. Yani mehirle
rini. Mesruk, ib:r&-.him, Katade, Mukatil, Dahhak, Sufyan ibn Hasan ve 
Zuhri de boyle demil?lerdir. Bu Hade birinci gortil?le ~elil?mez. Qunku bF 
rincisi miimkun olursa, daha evlad1r. Aksi takdirde kafirlerin elinden 
alman ganimetlerden onlara verilir ki bu da, bir genil?letmedir. ibn Ce
rir Taberi'nin tercih ettigi gorii§ de budur. Hamd ve minnet Allah'a 
mahsustur. 

/ o_........---:;:~o_......./,~o('" -"' •>.-•.-~.--"....-or,> /o>o/_..--_.......,,,. ),_ 
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®.:;,;~.:UXM.t~IJ ~y 
12 - Ey Peygarilber; inanm1~ kad1nlar; Allah' a hi<; bir 

~eyi ortak ko~mamak, hirs1zhk yapmamak, zina etmemek, 
<;ocuklann1 oldurmemek, elleriyle ayaklan aras1ndan bir 
iftira di.i.zi.i.p getirmemek, ma'rftfu i~lemekte sana kar~1 gel
memek uzere biat etmeye geldikleri zaman, biatlann1 kabul 
et. Ve onlar i<;in Allah'tan magfiret dile. Muhakkak ki Al
lah; Gafftr'dur, Rahim'dir. 

Buhari der ki: Bize ishak ... ibn ~ihab'm kardel?i oglundan naklet
ti ki; o, amcasma §oyle dedigini i§itmi§: Bana Urve Peygamberin e§i 
Hz. Ai§e (r.a.)nin §oyle dedigini haber verdi: Rasulullah (s.a.) kendi
sine hicret eden mii'min kadmlan (rEy Peygamber; inanmi§ kadmlar; 
Allah'a hi~ bir §eyi ortak ko§mamak, hirs1zhk yapmamak, zina etmemek, 
~ocuklanm oldurmemek, elleriyle ayaklan arasmdan bir iftira diizi.ip 
get.i.rmemek, ma'rUfu i§lemekte sana kar§I gelmemek iizere. biat etme
ye geldikleri zaman, biatlanm kabul et. Ve onlar i~in Allah'tan magfi
ret dile. Muhakkak ki Allan; Gafur'dur, R~him'di.r.)) ayeti ile onlan im~ 
tihan ederdi. Urve Hz. Ai§e'nin §oyle dedigini bildirdi: Mii'min kadm
lardan bu §artl kabul edenlere Rasulullah (s.a.); ben senin biatlm ka
bul ettim, derdi. Bunu sozle soylerdi. Hay1r, Allah'a andolsun ki; Pey-
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gamber hie; bir sozle§mede bir kadmm elini eline degdirmemi§tir. On
lar da; biz bu §artlar iizere sana biat ettik, diyerek biat ederlerdi. Bu 
Wide Buhari'nindir. 

'fmam Ahmed :ibn Hanbel der ki: Bize Abdurrahman :ibn Mehdi... 
Emime Bint Rukayka'dan nakletti ki; o, §byle demi§: Baz1 kadmlarla 
birlikte Rasulullah'm yamna ona biat etmek iizere geldik. Rasulullah 
Kur'an'da belirtildigi gibi: «Allah'a hi<; bir §eyi ortak ko§mamak ... » 
iizere bizden soz ald1. Ve; giiciiniiz yettigi ol<;iide, dedi. Biz; Allah ve 
Rasulii bize kendimizden. daha merhametlidir, dedik. Ey Allah'm Ra
sulii, bizimle musat~ha yapmayacak misimz? dedik. Rasulullah (s.a.) 
dedi ki: Ben, kadmlarla musafaha yapmam. Sadece bir kadma soyledi
gim soz, yiiz kadma soy1edigim soz gibidir. Bu hadisin isnad1 sahihtir. 
Tirmizi, Nesei ve ibn Mace de bu hadisi Siifyan :ibn Uyeyne kanahyla 
rivayet ederler. Nesei de Sevri kanahyla Malik :ibn Enes'ten rivayet 
eder. Hepsi de Muhammed :ibn Miinkedir kanahyla Emime'den nakle
derler. Tirmizi; bu hadis hasendir, sahihtir. Ancak Muhammed ibn 
Miinkedir kanahyla bilmekteyiz, der. imam Ahmed aynca bu hadisi 
Muhammed ibn Ishak kanahyla, Muhammed :ibn Miinkedir'den, o da 
Emime Bint Rukayka'dan rivayet eder. Bu rivayette fazla olarak; Pey
gamber bizden hi<; bir kadmla musafaha etmedi, ifadesi yer almakta
dir. :ibn Cerir Taberi de Mlisa kanahyla, Muhammed :ibn Miinkedir'den 
o da Emime Bint Rukayka'dan bu hadisi rivayet eder. ibn Ebu Hatim 
de bu hadisi Ebu Ca'fer er-Razi kanahyla Muhammed :ibn Miinkedir'den 
rivayet eder. Muhammed ibn Miinkedir der ki : Emime Bint Rukayka 
- ki o Fatima'mn teyzesi Hatice'nin bacisiydi- dan sozlii olarak bana 
anlatt1 ki der ve hadisi sonuna kadar zikreder. 

imam Ahmed :ibn Hanbel der ki: Bana Ya'kub . .. Selma bint Kays'
tan nakletti ki o Peygamberin teyzelerinden birisiydi, Rasulullah (s.a.) 
ile iki k1bleye dogru birlikte namaz k1lmi§tl. Neccar ogullarmdan Adiyy 
kabilesine mensub bir ki§inin hamm1yd1. Selma der ki: Ben, Ansar'
dan kadmlarla birlikte biat etmek iizere Rasulullah (s.a.)m huzuruna 
vard1m. Rasulullah (s.a.) , bizden, hi<; bir §eyi Allah'a §irk ko§mamak, 
hirs1zhk yapmamak, zina etmemek, ~;ocuklanmizi oldiirmemek, elimizle 
ayag1m1z arasmda uydurdugumuz bir iftira ile kimseye biihtan etme
mek ve emredilen §eylerden hi<; birisinde Peygambere isyan · etmemek 
iizere ahid ald1. Rasulullah (s.a.) aynca; kocamza hile yapmaym, diye 
de ilave.etti. Selma der ki : Biz Peygambere biat edip aynld1ktan sonra 
i<;lerinden bir kadma dedim ki : Git Peygambere sor, koca~1 aldatmak 
da ne? 0, Peygambere sorunca, Rasulullah (s.a.) ; kocanm mahm ahp 
onu ba§kasma vermendir, dedi. imam Ahmed :ibn Hanbel der ki: Bize 
ibrahim :ibn Ebu'l-Abbas, Ai§e Bint Kudame'den - ibn Maz'un'un k1z1 
Ai§e nakletti ki ; o, §byle demi§ : Ben, Huzaa kabilesinden Siifyan'm k1-
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z1 olan annem Raita, ile birlikte Hz. Peygamberin kadmlarmdan biat 
ald1gm1 ve §byle dedigini duyduk: Allah'a hie; bir §eyi ortak ko§mamak,' 
hirsizhk yapmamak, zina etmemek, c;ocuklanmzi oldiirmemek, elleriniz
le ayaklanmzm arasmda uydurdugunuz bir iftira ile biihtan etmemek 
ve hie; bir-iyilikte bana isyan etmemek iizer.e sizden biat ahyorum. Ai§e 

, Bint Kudame der ki: Kadmlar ba§lanm onlerine egip sustular. Rasu
lullah (s.a.) buyurdu ki : Giiciiniiz yettigince peki, de yin. Onlar, gii
ciimiiz yettigince peki, diyorlardL _Ben de onlarla beraber diyordum. 
~em ise bana ic;inden; giiciim yettigince peki, dememi telkin edi
yordu. Ben ise onlarm dedikleri gibi diyordum. 

Buhari der ki: Bize Ebu Ma'mer .. . Ummii Atiyye'den nakletti ki; 
o, §byle demi§: Biz RasUlullah (s.a.)a biat etmi§tik. 0, bize ccAllah'a hie; _ 
bir §eyi ortak ko§mamak .. . » ayetini okudu. Bize bagmp c;ag1rarak ag
lamayi yasaklad1. Bir kadm onun elini tutup; falarrca beni bagmp c;a
~rarak aglamaya sevketti onu -cezalandirmak istiyorum, dedi. Rasulul
lah (s.a.) hie; bir §ey soylemedi. Kadm gitti, sonra doniip Rasulullah 
(s.a.) a biat etti. Muslim de aym hadisi rivayet eder. Bir rivayette ise 
aynca ondan ve Milhan k1z1 Ummii Siileym'den ba§ka kimse onu yeri
ne getirmedi, kavli yer ahr. Buhari, Ummii Atiyye'nin §byle dedigini 
bildirir : Rasulullah (s.a.) bizden biat ald1gmda, yiiksek sesle aglamama
mizi da §art ko§tu. Be§ kadmm di§mda kimse bu ahdi yerine getirmedi. 
Bunlar Ummii Siileym, Ummii Ala, Muaz'm kans1 Ebu Sebre'nin k1z1 ve 
diger iki kadm. Bir ha§ka ifadede de Ebu Sebre'nin k1z1, Muaz'm kans1 
ve bir ba§ka kadm, buyurulmu§tur. Rasulullah (s.a.) kadmlardan bay
ram giinii bu biati ahyordu. Nit~kim Buhari der ki : Bize Muhammed 
ibn Abdurrahim .. . Abdullah ibn Abbas'm §byle dedigini bildirdi: Ben, 
Rasulullah (s.a.), Ebubekir, Orner ve Osman ile Ramazan Bayram1 na
mazmi k1ld1m. Hepsi de hutbeden once namaz k1hyor, sonra hut"be oku
yordu. Rasulullah (s.a.) hutbeden indi. Ben, onun tek tek eliyle erkek
leri oturttugunu goriiyor gibiydim. Sonra erkekleri yararak Bilal ile 
birlikte kadmlann yamna kadar gitti ve §U ayeti okudu: ccEy Peygam
ber; inanmi§ kadmlar; Allah'a hie; bir §eyi ortak ko§mamak, hirsizhk 
yapmamak, zina etmemek .. . >> sonuna kadar ayeti pkudu ve bitirince 
dedi ki : Siz bu soz iizere misiniz? Bir kadm; evet ey Allah'm Rasulii, 
dedi. Ondan ba§kasi Peygambere ·cevap vermedi. R~vi Hasan bu kadi
mn kim oldugunu bilmiyorum, der. Rasulullah (s.a.) ; oyleyse tasadduk 
ediQ., dedi. Ravi der ki : Bilal elbisesinin etegini ac;t1, kadmlar biiyiik ve 
kiic;iik yiiziiklerini Bilal'in etegine atiyorlardi. 

imam Ahmed ibn Han bel der ki : Bize Halef ~bn Velid, Amr ibn 
~uayb'dan o da babasmdan o da dedesinden nakle1~ti ki; Rukayka k1z1 
Emime Rasulullah (s.a.)m yanma gelip islam uzrre ona biat etmi§. 
Rasulullah (s.a .) buyurmu§ ki : Allah'a . hie; bir §eyi §irk ko§mamak, hir-
, ' 
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s1zhk yapmamak, zina etmemek, c;ocugunu oldurmemek, iki elinle aya
gm arasmdan uydurdugun bir iftira ile buhtan etmemek, yiiksek sesle 
bagmp c;ag1rarak aglamamak ve cahiliyet ac;1k sac;1khgi gibi ac;11Ip sa
c;Ilmamak uzere sehin biatm1 kabul ediyorum. imam Ahmed ibn Han
bel dedi ki: Bize Sufyan ... Ubade ibn Samit'ten nakletti ki; o, §oyle de
mi§: Biz bir mecliste Rasulullah (s.a.) ile beraberdik. Rasulullah (s.a.), 
«Allah'a hie; bir §eyi ortak ko§mamak, hirs1zhk yapmamak, zina etme
mek, c;ocuklanm oldiixmemek, elleriyle ayaklan arasmdan bir iftira 
duzup getirmemek, ma'rUfu i§lemekte sana kar§I gelmemek uzere biat 
etrheye geldikleri . zaman, biatlanm kabul et.)) ayetini okudu. Sizlerden 
her kim sozunde durursa; onun ecri Allah'ad1r. Bunlardan herhangi 
birisine tutulur da cezalandmhrsa; bu, onun jc;in keffarettir. Bunlar
dan herhangi bir §eye tutulup da Allah onu saklarsa bunun durumu 
Allah'a kalmi§tir. ister onu bagi§lar, isterse azablandmr. Buhari ve 
Miislim bu hadisi Sahih'lerinde tahric etmi§lerdir. Muhammed ibn is
hak ... Ubade ibn Samit'in §byle dedigini bildirdi: Ben, ilk Akabe'de 
haz1r buiunanlardan idim. Biz 12 ki§i idik. Kadmlarm biat ettikleri gi
bi biz de Rasulullah (s.a.)a biat ettik. Bu, sava§ emri gelmeden once 
idi. Allah'a hie; bir §eyi §irk ko§mamak, h1rs1zhk yapmamak, zina et
memek, c;ocuklanmiZl oldurmemek, iki elimiz ve ayag1m1zla uydurdu
gumuz bir buhtan ile gelmemek, ma'rUf konusunda Feygambere isyan . 
etmemek U.zere biat ettik. Rasulullah (s.a.) da buyurdu ki: Eger bu bi
atmizl yerine getirirseniz; cennet sizindir .. ibn Ebu Hatim de bu riva
yeti nakletmi§tir. 

ibn Cerir Taberi, Avfi kanahyla Abdullah ibn Abbas'tan nakleder 
ki; Rasulullah (s.a.) Hattab oglu Omer'e emredip §6yle demesini bildir
mi§: ·onlara de ki: Rasulullah (s.a.), Allah'a §irk ko§mamak uzere siz
den biat almaktad1r. Hz. Hamza'mn karmm yaran Rabia oglu Utbe'nin 
k1z1 Hind degi§ik k1yafetle kadmlar arasmda bulunuyordu. Dedi ki: · 
Eger ben konU§Ursam beni tamr, eger beni tamrsa oldurur. 0 RasUlul
lah (s.a.)tan ayn durmak ic;in kendini tamtmami§tl. Hind'le beraber 
bulunan kadmlar sustular ve konu§maktan kac;md1lar. Hind kendini 
gizleyerek dedi ki: Erkeklerden kabul etm~qi~in bir §eyi kadmlardan . . ' ... . 
nas1l kabul edersin? Rasulullah (s.a.) ona kulak \verip Omer'e dedi ki: 
Onlara soyle h1rs1zhk 'da yapmasmlar. Hind dedi ki: Allah'a andolsun · 
ki ben, Sufyan'dan baz1 §eyler _ahyorum. Onlar bana helal midir, degil 
midir bJlmem. Ebu Sufyan dedi ki: Kaian veya giden: ne aldmsa onla
nn hepsi sana helaldir. Bunun uzerine Rasulullah giilup onu tamd1, c;a
gmp elinden tuttu ve ona dedi- ki: Sen Hind misin? o; · Allah gec;mi§i 
bagi§lasm, dedi. Bunun uzerine Rasulullah (s,a.) ondan aynld1 ve «Zi
na etmesinlern dedi. Hind; ey Allah'm Rasulu, hiir bir kadm h~c; zina 
eder mi? dedi. Rasulullah (s.a.): Hay1r, Allah'a andolsun ki hur;.. bir ka-
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dm zina etrnez, dedi. Sonra. Rasulullah (s.a.): <;ocuklanru oldurrnesin
ler, dedi. Hind: Sen onlarm ir;erisinde en iyi bilen ki~i oldugun halde Be
dir gunu onlan oldurdun, dedi. Rasulullah (s.a.), ((Elleriyle ayaklan 
arasmdan bir iftira duzup getirrnernek, rna'rufu i~lernekte sana kar~1 
gelrnernek uzere» ayetini okudu. ibn Abbas der ki: Onlarm yuksek ses
le aglarnalanru da yasakladl. <;unku cahiliyet halkl elbiselerini yirtar, 
yuzlerini tlrrnalar, sar;lanru keser ve; vay, vay, yaz1k yaz1k, diye bagl
nrlardl. Bu haber garibtir ve baz1 k1s1rnlan rnunkerdir. <;unku Ebu Suf
yan ve kans1 rnuslUrnan olduklarmda Rasulullah (s.a.) onlardan kor
kuyor degildi. Aksine onlar Peygarnbere dostluk ve sarnirniyyet gosteri
sinde bulunuyorlardL Rasulullah (s.a.) tarafmdan da rnesele boyle idi. 

Mukatil ibn Hayyan der ki : Bu ayet fetih gunu inrni~tir. Rasulullah 
(s.a.) Safa'da erkeklerden biat ahyordu. Orner ise Rasulullah'm biraz 
ilerisinde kadmlardan biat ahyordu. Mukatil ibn Hayyan yukarda ger;
tigi ~ekilde bu hadisi zikreder ve Have olarak der ki: Rasulullah (s.a.) 
u<;ocuklarmiZl oldurrneyin>> buyurdugunda, Hind dedi ki: Biz ktit;tikken 
onlan buyuttuk, arna siz buytikken onlan oldurdunuz. iiz. Orner ibn 
Hattab kendini yere atmcaya kadar gtildu. Bu rivayeti ibn Ebu Hatirn 
nakleder. ibn Ebu Hatirn der ~i : Bize babam .. . Hz. Ai§e'nin ~oyle dedi
gini nakletti : Utbe k1z1 Hind biat etrnek uzere Rasulullah (s.a.)m yaru
na geldi. Rasulullah (s.a.) onun eline bak1p; git ve elini degi~tir, dedi. 
-Hind gitti ve elini kmalayarak degi~tirdi, sonra gelince Rasulullah (s.a.) 
dedi ki : Allah'a ~irk ko~rnarnak uzere senden biat almrn. Hind Rasu
lullah (s.a.)a biat etti ve iki elinde altmdan bilezikler bulunuyordu. Bu 
bilezikler hakkmda ne dersin? dedi. Rasulullah (s.a.) cehennern korla-
rmdan iki kor, buyurdu. -

uEy peygarnber; inanrn1~ kadmlar ... biat etrneye geldikleri zarnan.» 
Ey Peygarnber, kadmlardan a~ag1daki ~artlar uyarmca sana biat etrne
ye gelenler olursa; onlarm biatlru kabul et : uAllah'a hit; bir ~eyi ortak 
ko~rnarnak, hirsizhk yaprnarnak.» Yabanc1 ki~ilerin rnallanru r;alrna
rnak uzere. Arna koca, kansmm nafakasmda kusur ediyorsa rna'rUf 
alan ve benzer bir ~ekilde adet haline gelrni~ alan rnikdarda -kocas1 bil
rnese de- onun rnalmdan yiyebilir. Utbe k1z1 Hind'in hadisine gore 
arnel edilerek bu, caizdir. Nitekirn Hz. Ai§e der ki ; Ebu Sufyan'm kans1 
Utbe k1z1 Hint dedi ki : 
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Ey Allah'm Rasulii; Ebu Siifyan, cimri bir adamdtr. Bana ve ~o

cuklanma yetecek kadar nafaka vermez. Ancak onun bilgisi olmadan 
malmdan aldtgtm ba§ka. Bundan dolayt bana vebal var m1d1r? Rasu
lullah (s.a.) buyurdu ki: Ma'rftf §ekilde sana ve ~ocuklarma yetecek 
kadar onun malmdan al. Bu hadisi Buhari ve Muslim Sahih'lerinde 
rivayet etmi§lerdir. 

«Zina et:rnemek.» Bu, Allah Teala'nm §U kavli gibidir: «Zinaya 
yakla§maym. Muhakkak ki o, azgmhktir. Ve yol olarak da kotiidiir.» 
(isra, 32) Semiire hadisinde zina edenlerin cehennemdeki actkll azab1 
zikredilmi§ti. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdiirrezzak ... Hz. 
Ai§e'nin §Oyle dedigini bildirdi : Utbe k1z1 Fatima, Hz. Peygamber'in 
yamna biat etmek iizere geldi. Peygamber ((Allah'a hi~ bir §eyi ortak 
ko§mamak ,htrstzhk yapmamak, zina etmemek . .. » iizere ondan biat 
ald1. Hz. Ai§e der ki: Fatima hayasmdan elini ba§ma koydu. Rasulullah 
(s.a.) onda gordiigii tav1ra hayran oldu. Hz. Ai§e dedi ki: Ey kadm ka
bul et. Allah'a andolsun ki, hepimiz bunun iizerine biat ettik. Bunun 
iizerine Fatima da; peki, dedi ve ayette belirtilen §ekilde biat etti. ibn 
Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said el-E§ecc ... Amir'den nakletti ki; Rasu
lullah (s.a.) avucunul} i~erisini kaplayan bir ortii bulundugu halde 'ka
dmlarm biatm1 ald1. Sonra; ~ocuklanmz1 oldiirmeyin, dedi. Bir kadm; 
sen onlarm babalanm oldiiriiyorsun bize de ~OCUklanmlZl oldiirmememi
zi tavsiye ediyorsun; dedi. Amir der ki : Bundan sonra kadmlar, biat 
etmek iizere Peygambere geldiklerinde Rasulullah (s.a.) onlan toplar 
ve hepsine birlikte sayler, kabul ettikten sonra hepsi birlikte geri gider
lerdi. 

«<;ocuklanm oldiirmemek.» Bu, ~ocuk olduktan sonra oldiirmek 
i~in ge~erlidir. <;iinkii cahiliyet ehli kitllk korkusuyla ~ocuklanm oldii
riirlerdi. Aynca cenin iken oldiirmeyi de i<;erir. Nitekim baz1 cahil ka
dmlar, hamile kalmamak i~in veya ba§ka -kotii niyetlerine binaen ~o
cuklanm cenin halindeyken oldiirmektedirler. · 

«Elleriyle ay.aklan arasmdan bir iftira diiziip getirmemek» ibn Ab
bas bu ayetin, kadmlarm kendilerinin olmayan <;ocuklan kocalarma is
nad etmemelerini kasdettigini bildirir. Mukatil de boyle der. Bunu Ebu 
Davftd'un naklettigi §U hadis de te'yid eder: Bize, Ahmed ibn Salih ... 
Ebu Hiireyre'den nakletti ki; o, la'netle§me ayeti nazil oldugunda Ra
sulullah (s.a.)m §oyle dedigini dJ.Iymu§: Hangi kadm bir topluluga on
lardan olrnayan birini girdirecek olursa, bundan Allah'a bir §ey yok-

- tur. Ama Allah, onu cennetine asia girdirmez. Hangi erkek de baka ba
ka ~ocugunu inkar ederse, Allah da onun iizerine perde gerer ve onu · 
oncekilerin ve sonrakilerin huzurunda rezil ve riisvay eder. 

«Ma'rftfu i§lemekte sana kar§I gelmemek.» Onlara emrettigin rna'- .. . _. 
rftfu yapmak, nehyettigin miinkerden ka<;mmak konusunda ,sana isyan 
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etmemek iizere. Buhari der ki: Bize Abdullah ibn Muhammed ... ibn 
Abbas'm «Ma'rUfu i§lemekte sana kar§l gelmemek>> kavli hakkmda; bu, 
sadece Allah:m kadmlar ic;in ko§tugu bir §artt1r, de.digini bildirir. Mey
mun ibn Mihran da der ki: Allah Peygamberine ancak ma'rufta itaatl 
emretmi§tir. Ma'rufun kendisi ise itaattlr. ibn Zeyd der ki: Allah Te
ala, Rasuliine itaatl emretmi~tir. <;iinkii o, ma'ruf konusunda Allah'm 
mahlukatl ic;erisinde en iyi sec;me yetkisi oland1r. 

Daha ba§kalan da Abdullah ibn Abbas, Enes ibn Malik, Salim · ibn 
Ebu Ca'd, Ebu Salih ve bir ba§kasmdan bu ayet ile kadmlarm yiiksek 
sesle aglamasmm yasai.dand1gm1 soylerler. Bu konudaki Ummii At1yye 
hadisi daha once gec;mi§ti. ibn Cerir Taberi der ki: Bize Bi§r... Bu ayet 
konusunda Katade'nin §Oyle dedigini bildirdi: Bize anlatlld1gma gore; 
Allah'm Peygamberi, kad1i1lardan yiiksek sesle aglamamak ve mahrem 
olan erkeklerden ba§ka erkeklerle konu§mamak iizere ahid ald1. Abdur
rahman ibn Avf dedi ki : Ey Allah'm Peygamberi, bizim miisafirlerimiz 
oluyor ve biz o s1rada hammlanm1zm yanmda bulunmuyoruz. Rasulul
lah (s.a.) buyurdu ki: Ben onlan kasdetmedim, ben onlan kasdetme
dim. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Ziir'a ... Hasan'dan nakletti ki; o, 
RasUlullah'm ald1g1 biat arasmda; mahrem erkekler dl§mda ki§ilerle 
konu§mamak · da vard1. Qiinkii erkek kadmla konu§a konu§a nihayet 

0 

baldirlarmm arasma kadar girer, demi§. 
ibn Cerir Taberi der ki: Bize Abd ibn Humeyd ... Ansar'dan Ummii 

Atlyye'den nakletti ki; o, §Oyle demi§: Biat ettigimizde bize §art ko§U
lan ma'rUf arasmda; yiiksek sesle aglamamak da vard1. Falanca ogul
larmdan bir kadm dedi ki: Falanca ogullanndan bir kadm beni yiiksek 
sesle aglamak ic;in te§vik etti. Onu cezalandmncaya kadar gitmem. Git- ' 
ti ve o da onu aglamak iizere te§vik etti. Sonra gelip Rasulullah'a biat 
etti. Ummii Atlyye der ki: Soziine ondan ve Enes ibn Malik'in annesi 
Millian k1z1 Ummu Siileym'den ba§ka kimse riayet etmedi. Buhari bu 
hadisi Hafsa Bint Sirin kanahyla Ansar'dan Ummii Atlyye'den naklet
mi§tir. Bir ba§ka yoldan da buna benzer bir rivayet nakledilmi§tir. ibn 
Cerir Taheri der ki : Bize Ebu Kiireyb, Ansar'dan Mus'ab ibn Nuh'tan 
nakletti ki; o, §Oyle demi§: Rasulullah (s.a.)a biat etmi§ olan ya§h ka
dmlardan birine ula§tlm. 0, bana dedi ki: Ben Rasulullah'a biat etmek 
iizere onun yamna vard1g1mda, bizden ald1g1 ahidler arasmda; yiiksek 
sesle aglam~mak da vard1. Bir ya§h kadm dedi ki: Ey Allah'm Rasulii, 
ba§Ima gelen bir musibetten dolay1 baz1lan beni yiiksek sesle aglamaya 
te§vik etmi§lerdi. §imdi onlarm da ba§ma bir musibet ge'!.di ben de ofl.
lan yiiksek sesle aglatmak istemiyorum. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 
Git ve ode§. 0 da gitti ve ode§ti. Sonra gelip biat etti. i§te Allah Teala'
mn «ma'rufu i§lemekte sana kar§l gelmemek iizere>>, kavlinde sozkonu
su olan ma'ruf budur. 
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ibn Ebu Hatim der ki: Ahmed ibn Mansur ... Biat eden kadmlar
dan birinden nakletti ki; o, Rasulullah'm bizden ald1g1 ahidler arasmda 
ma'rllf bir konuda ona isyan etmememiz de vard1, demi§. Bu, yiiziimii
zii tlrmalamamamiz, sa<;lffilZI dag1 tmamam1z, ceplerimJzi y1rtmamam1z
d1. Vay vay diyerek bagmp c;:ag1rmamam1zd1~ibn CerirTaberi der ki: Bi
ze Ebu Kiireyb ... Ummii Seleme'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) ((Ma'
rllfu i§lemekte sana kar§l gelmemekn kavlinin, yiiksek sesle aglamak 
oldugunu bildirmi§tir. Tirmizi de tefsir bahsinde Abd ibn Humeyd ka
nallyla Ebu Nuaym'den, ibn Mace ise Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe kana
hyla Veki'den ve her ikisi de Yezid ibn Abdullah kanallyla .~ehr ibn 
Hav§eb'den bu hadisi naklederler. Tirmizi bunun hasen, garib Oldugunu 
.sayler. ibn Cerir Taberi der ki: Bize Muhammed ibn Sinan ... Ummii 
Atlyye'nin §6yle d'=digini bildirdi: Rasulullah (s.a.) geldiginde Ansar , 
kadmlanm bir evde toplad1. Sonra yamm1za Hattab oglu Omer'i gon
derdi. Orner kap1da durup bize selam verdi. Kadmlar da onun selaml
m iade ettiler. -Veya biz de onun selamm1 iade ettik demi§tir- Son
ra dedi ki: Ben; Allah'm size gonderdigi elc;:isinin elc;:isiyim. Ummii Atly
ye der ki: Biz; Allah'm Rasulii de Allah'm Rasuliiniin elc;:isi de ho§ geldi, 
sefa getirdi, dedik. Orner dedi ki: Hie;: bir §eyi Allah'a ortak ko§mamak, 
h1rs1zhk yapmamak ve zina etmemek iizere biat eder misiniz? Ummii 
Atlyye der ki: Biz; evet, dedik. 0, kapmm dl§mdan -veya evin dl§m
dan demi§tir- elini uzattl, biz de . evin ic;:inden ellerimizi uzattlk. Son
ra; Allah'1m §ahid ol, dedi. Ummii Atlyye der ki: Bize bayramlarda ha
ylzh olsun olmasm hepimizin bayrama t;:1kmam1z1 bildirdi, iizerimize 
cum'anm vacib olmad1gm1 bildirdi ve cenazelerin pe§inden gitmemizi 
yasaklad1. Raviler arasmda yer alan Ummii At1yye'nin torunu ismail 
der ki: Ben, nineme; Allah Teala'nm ((Ma'rllfu i§lemekte sana kar§l gel
memek iizere» kavlini sordugumda; bu yiiksek sesle aglamaktlr, dedi. 

Buhari ve Miislim'in sahihlerinde A'me§ kanahyla ... Abdullah ibn 
Mes'ud'dan nakledilir ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: 

Yanaklarma vuran, ceplerini y1rtan ve cahiliyyet davasma c;:ag1ran 
bizden degildir. Yine Buhari ve Miislim'in Sahihlerinde Ebu Musa'dan 
nakledili~ ki: Rasulullah (s.a.) sac;:m1 tlra§ eden, sesini yiikselten ve ora
Slm buras1m y1rtan kadmdan uzak oldugunu bildirmi§tir. Hafiz Ebu Ya'
la der ki: Bize Hiidbe ibn Halid ... Ebu Malik el-E§'ari'den nakletti ki; 
Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Ummetimin arasmda cahiliyyet ade
ti olan dort §ey vard1r ki onu b1rakmazlar: Soylanyla oviinmek, soyla
nyla kmamak, ylld1zlardan yagmur dilemek ve yiiksek sesle aglamak .. 
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Ve yine Rasulullah (s.a.) buyurmu§tur ki: Yuksek sesle aglayan kadm 
olmezden once tevbe ·etmezse k1yamet gunu uzerinde katrandan bir §al
var ve uyu.zdan bir elbise ile kalkar. Bu hadisi Muslim Sahih'inde mun
ferid olarak Eban ibn Yezid kanahyla ... Ebu Malik' den nakleder. Ebu 
Said el-Hudri der ki: RasUlullah (s.a.) yiiksek sesle aglayan ve onu din
leyenleri la'netlemi§tir. Ebu Davud da bu hadisi rivayet eder. 

13 - Ey iman edenler; Allah'1n kendilerine gazab etti
gi bir kavim ile dost olmay1n. Kafirlerin kabirdekilerden 
llmitlerini kestikleri gibi, onlar da ahiretten umitlerini kes
mi~lerdir . 

Bu surenin ba§mda: «Ey iman edenler; Benim de dii§mamm, sizin 
de dii§mammz olanlan dost edinmeyin. }) buyurarak Allah Teala kafir
leri dost edinmeyi nas1l yasaklami§Sa, burda da: «Ey iman edenler; Al
lah'm kendilerine gazab ettigi bir kavim ile dost olmaym.>> buyurarak 
kafirlerle dostlugu yasakhyor. Allah'm kendilerine gazab ettigi kavim, 
Yahudiler, H1ristiyanlar ve diger kafirlerdir. Allah onlara k1zm1§ ve 
la'net etmi§tir. Onlar Allah'm rahmetini ve rahmetinden kovulmay1 hak 
etmi§lerdir. Oyle ise siz nas1l onlarla dost oluyor ve onlan arkada§ edi
niyorsunuz? Halbuki onlar, Allah'm hukmii uyarmca ahiretteki sevab 
ve nimetten de iimitlerini kesmi§lerdir. 

«Kafirlerin kabirdekilerden umitlerini kestikleri gibi. .. }) Bu ayette 
iki gorii§ vard1r. Birincisi nas1l kafirlerden ya§ayanlar, kabirlerdeki ak
rabalanyla birle§mekten limit kesmi§lerse, §eklindedir. <;unku onlar 
oldukten sonra dirilmeye ve ha§r'e inanmamaktad1rlar. Bu sebeple miis
lumanlann inand1klan birle§me iimidinden onlar yoksundurlar. Avfi, 
ibn Abbas'm bu ayetle §U manamn kasdedildigini bildirdigini soyler: 

.Kafirlerden ya§ayanlar, kafirlerden olenlerin tekrar kendilerine donup 
veya Allah tarafmdan diriltilip ha§redilmelerinden umitlerini kesmi§
lerdir. Hasan el-Basri ise der ki : Ya§ayan kafirler, oliilerden umitlerini 
kesmi§lerdir. Katade de der ki: Nas1l kafirler olenlerin kabirlerinden 
kalk1p kendilerine donmelerinden iimitlerini kesmi§lerse, demektir. Dah
hak da boyle der. ibn Cerir Taheri bunlan rivayet eder. ikinci gorii§ 
ise; bu ayete §oyle anlam verir: Kabirlerde olan kafirler her turlu ha-

M 
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y1rdan timitlerini kestikleri gibi. Nitekim A'me§, Ebu Duha kanahyla 
Masruk'tan, o da ibn Abbas'tan nakleder ki; o, «Kafirlerin kabirdeki
lerden timitlerini kestikleri gibi. .. ll kavli hakkmda §byle demi§tir: Bu, 
kafir oltip de cezasm1 gordiigti ve farkma vard1g1 zaman iimidini kes
tigi gibi, demektir. "Mticahid, ikrime, Mukatil, ibn Zeyd, Kelbi ve Man
sur'un gorti§ti de budur. ibn Cerir Taheri de bu gorti§i.i tercih eder. 

MUMTAHiNE Si.JRESiNiN SONU 



SAFF SURESi 

(Medine'de nazil olmu~tur.) 

imam Ahmed ibn Hanbel merhum der ki: Bize Yahya ibn Adem ... 
Abdullah ibn Selam'dan nakletti ki; o, §6yle demi§: Biz kendi aram1zda 
konw~tuk, hanginiz, Rasulullah'a vanp ona amellerden hangisi Allah'a 
daha sevimlidir? diye sorabilir, dedik. i<;imizden hi<; kimse kalkmad1. 
Rasulullah (s.a.). bize bir .adam gonderdi, o, bizi toparlad1 ve bu sureyi, 
yani Saff suresini hiitunuyle okudu. imam Ahmed boyle rivayet eder. 
ibn Ebu Hatim der ki: Bize Abbas ibn Velid ... Abdullah ibn Selam'dan 
nakletti ki; Rasulullah'm ashabmdan baz1 kimseler; Rasulullah (s.a.)a . 
birini gondersek de, Allah Azze ve Celle'ye amellerin en sevimlisi han
gisidir? diye sorsak, dediler. i<;imizden hi<; bir kimse ana gitmedi ve 
biz de bunu soramad1k. Rasulullah (s,a.) o ki§ileri teker teker toplaya
rak birle§tirdi ve onlar hakkmda Saff suresi indi. Abdullah ibn Selam 
der ki: Rasulullah (s.a.) 'bu sureyi butunuyle bize okudu. Ravllerden Ebu 
Seleme der ki: Abdullah ibn Selam da bu sureyi tamamen bize okudu. 
Yine ravilerden Yahya ibn Kesir der ki: Ebu Seleme de bu sureyi tama
men bize okudu. Ve 'yine ravilerden Evzai der kl: Yahya ibn Ebu Kesir 
bu sureyi butunuyle bize okudu. Ravilerden Abbas ibn Velid der ki; 
babam Evzai bu sureyi butunuyle bize okumu§tu. Tirmizi de bu rivaye
ti Abdurrahman ed-Darimi'nin oglu Abdullah kanahyla... Abdullah 
ibn Selam'dan nakleder ve der ki: Rasulullah'm ashabmdan bir top
luluk olarak biz oturup konu§uyorduk. Kendi kendimize dedik ki: Al
lah Azze .ve Celle'ye amellerin hangisi daha sevimlidir? Bilsek onunla 
amel ed'erdik. :Bunun iizerine Allah Teala: ((Goklerde ne var, yerde ne 
varsa Allah'1 tesbih eder. Ve o; Azizdir, Hakim'dir.» ayetini inzal bu
yurdu. Abdullah ibn Selam der ki: :R,asulullah (s.a.) bu sureyi bize oku
du. Ebu Seleme der ki: Abdullah ibn Selam bu sureyi bize okudu. Yahya 
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ibn Ebu Kesir der ki: Ebu Seleme bu sureyi bize okudu. Muhammed 
ibn Kesir der ki: Bu sureyi Evzai bize okudu. Abdullah ibn Abdurrah
man der ki: Bu sureyi Muhammed ibn Kesir bize okudu. Sonra Tirmi
zi §6yle der: Muhammed ibn Kesir'in Evzai'den bu hadisi nakletmesi 
konusu tartl§Ilrm§tlr. Abdullah ibn Mubarek Evzai'den, o Yahya ibn 
Ebu Kesir'den, o Hilal ibn Ebu Meymune'den, o ·Ata ibn Yesar'dan, o 
da Abdullah ibn Selam'dan ya da Ebu Seleme Abdullah ibn Selam'dan 
bu hadisi rivayet etmi§tir. Ben derim ki: imam Ahmed de Ya'mer ka
nallyla ibn Miibarek'ten bu hadisi rivayet eder. Tirmizi der ki : Velid 
ibn Muslim bu hadisi tlpki Muhammed ibn Kesir'in rivayet ettigi gibi 
Evzai'den rivayet eder. Ben derim ki: Velid ibn Yezid de tlpki Muham
med Ibn Kesir'in rivayet ettigi gibi ~u hadisi Evzai'den rivayet eder. 

Ben derim ki : Bana ·bu hadisi ~eyh Ebu'l-Abbas Ahmed ibn Ebu 
Talib; o, okuyarak ben de dinleyerek bildirdi. Ona Ebu'l-Munecca Orner 
ibn el-Letta bildirmi§, ona Ebu'l-Vakt Abd el-Evvel ibn isa ibn ~uayb 
bildirmi§, ona Ebu'l-Hasan Abdurrahman ibn Muzaffer ibn Muhammed 
ibn Davud bildirmi§, ona Ebu Muhammed Abdullah ibn Ahmed ibn 
;Hammeveyh es-Serahsi bildirmi§, ona isa ibn Orner ibn imran es-Se
merkandi bildirmi§, ona imam, Hafiz Ebu Muhammed Abdullah ibn 
Abdurrahman ed-Darimi bildirmi§, ona Muhammed ibn Kesir Evzai'
den nakletmi§ .. . Sonra hadisin yukarda ge<;en isnadmi aym §ekilde 
zikretti. Bunu §eyhimiz Ebu'l-Abbas'a okuyarak ve muteselsilen zik
retmi§. 0 ummi oldugu it;in bunu okumami§tl. Onun bunu telkininde 
vakit daralmi§tl. Fakat bize buyuk haflz Ebu Abdullah Muhammed ibn 
Ahmed ibn Osman ez-Zehebi merhum haber verdi, ona Kadi Takiyyiid
din Siileyman ibn ~eyh Ebu Orner haber vermi§, ona Ebu'l-Munecca 
ibn Letta haber vermi§. Hafiz Ebu Abdullah ez-Zehebi daha sonra yu
kardaki isnadi zikreder ve kendi tarikiyle gelen silsileyi bana kadar 
ula§tlrdi ve butuniiyle rivayeti bana okudu. Hamd ve minnet Allah'a 
mahsustur. 

e 
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Rahman ve Rahim olan Allah'1n ac:hyla 

1 - Goklerde ne var, yerde ne varsa Allah'1 tesbih eder. 
Ve 0; Aziz' dir, Hakim' dir. 

2 - Ey iman edenler; yapmayacagllllZ t;;eyi ni<;in soy
lersiniz? 

3 - YapmayacagllllZl soylemeniz, Allah katlnda bii
yiik bir gazaba sebep olur. 

4 - M uhakkak ki Allah; kendi ugrunda kenetlenmi~ 

bir duvar gibi saf halinde sava~anlan sever. 

«Goklerde ne var, yerde ne varsa Allah'1 tesbih eder. Ve 0; Aziz'
dir, Hakim'dir.>> kavli iizerinde burada teknl.n gerektirmeyecek kadar 
birden <;ak yerde soz edildi. 

«Ey im9n edenler; yapmayacagm1z §eyi ni<;in soylersiniz?» Bu ayet; 
bir §eyi va'dedip veya bir sozu sbyleyip anu yerine getiremeyenlere red
diyedir. Nitekim Selef ulemasmdan baz1lan, bu ayeti delil getirerek 
mutlak §ekilde va'di yerine getirmenin vacib aldugunu soylemi§lerdir. 
Va'dedilen §eye ister bir bar<; tereddiib etsin, ister etmesin. Keza bun
lar Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde sabit alan §U hadisi de delil ge
tirirler: Munaflkm alameti ii<;tiir: Kanu§unca yalan sayler, va'dedince 
soziinden doner ve emanet edilince hiya:het eder. Bir ba§ka sahih hadis
te de §6yle buyurulur: Kimde ii<; §ey bulunursa; a halis munaflktlr. Kim
de de bunlardan birisi bulunursa, anda bu adeti terkedinceye kadar mu
natlkllktan bir haslet bulunur. Hadiste yukarda zikredilenlerden sanra 
dordiincu alarak va'dinden caymak ifadesi kullamlmaktad1r. Buhar: 
~erhi'nin ba§ tarafmda bu iki hadisle ilgili uzun uzad1ya soz ettik. Hamd 
ve minnet Allah'a mahsustur. 

. Bunun i<;in Allah Teala anlara reddiyeyi peki§tirerek buyuruyar ki: 
«Yapamayacagm1z1 soylemeniz Allah katmda biiyiik bir gazaba sebep 
alur.» imam Ahmed ve Ebu Davud, Abdullah ibn Amir ibn Rabia'dan 
naklettiler ki; a, §6yle demi§ : Rasulullah (s.a.) bizim evimize geldi. Ben, 
a s1rada kii<;iik <;acuktum. Q1k1p aynamak i<;in gittim. Anam bana dedi 
ki: Ey Abdullah gel, sana bir §ey verecegim. Rasulullah (s.a.) buyurdu 
ki: Sen; ana bir §ey vermek istemi§ degildin degil mi? Sen ana ne ver
mek istedin? dedi. 0; hurma, dedi. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Eger 
sen, bunu vermemi§ alsaydm senin iizerine bir yalan yaz1hrd1. 

imam Malik merhum vaadedilen ki§iye bir bar<; ili§iyarsa ve bu va
adla alakah ise; a barcun ifa edilmesi vacib alur, der. Sozgelimi birisi bir 
ba§kasma; evlen sana her gun §U kadar §ey, dese ve a da evlense, evli 
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oldugu siirece ona bunu vermesi vacib olur. Qiinkii ona insanogluna ait 
bir hak ili§mi§tir ve bu s1kmt1ya vesile olacak· bir haktlr. Cumhur-u Fu
kaha ise bunun mutlak anlamda vacib olmayacag1 gi:irii§iindedirler. 
Ayeti de mii'minlerin cihadm farz olmasm1 arzulad1klan zaman nazil 
oldugunu ve cihad farz olunca, bir k1srmmn bundan ka<;md1gm1 bildi
rerek bu manaya hamletmi§lerdir. Nitekim Allah Teala Nisa suresinde 
§i:iyle buyurmaktad1r: «Kendilerine: Ellerinizi sava§tan <;ekin, namaz1 
k1lm, zekatl verin, denilmi§ olanlara bakmaz m1sm? ~imdi onlann iize
rine sava§ farz k1lmmca; i<;lerinden bir grup Allah'tan korkar gibi hat
ta daha §iddetli bir korku ile insanlardan korkuyorlar. Bunlar: Ey Rab
bimiz, iizerimize §U sava§I niye farz k1ldm? Ne olurdu bizi yakm bir ge
lecege kadar geri b1rakaydm, dediler. Onlara de ki: Diihyanm ge<;imi 
azd1r. Ahiret ise, miittakiler i<;in elbet daha hay1rlld1r. Ve k1l kadar hak
Sizhga ugratllmayacaksm1z. Nerede olursamz olun, saglam kaleler i<;in
de dahi olsamz i:iliim sizi bulacaktlr.» (Nisa, 77-78) Muhammed suresin
de ise §i:iyle buyurmaktad1r: «Iman etmi§ olanlar; bir sure indirilmeli 
degil miydi? derler. Fakat muhkem bir sure indirilip te muharebe zik~o
lqnunca; kalblerinde hastahk olanlarm, i:iliim korkusundan bay1lm1§ 
kimselerin baki§lan gibi sana bakt1klanm gi:iriirsiin.» (Muhammed, 20) 
Bu ayetin anlam1 da i§te bi:iyledir. Nitekim Ali ibn Ebu Talha, Abdul
lah ibn Abbas'm «Ey iman edenler; yapmayacagm1z §eyi ni<;in si:iyler
siniz?» kavli hakkmda §6yle dedigini bildirir: Cihad farz kllmmazdan 
once, mii'minlerden baz1 kimseler dediler ki: Allah Azze ve Celle'nin 
bizi kendi katmda amellerin en giizeline sevketmesini ve bizim de onu 
i§lememizi <;ok arzulard1k. Allah Teala Nebiyyi Zi§an'ma bildirdi ki; 
§iiphesiz kendi katmda amellerin en giizeli, O'na inanmak ve inanma
YlP kar§l pkan giinahkarlarla sava§maktlr. Cihad ayeti nazil olunca; 
mii'minlerden baz1 kimseler bunu ho§ kar§1lamad1lar ve bu emir onlara 
ag1r geldi. Bunun iizerine Allah Siibhanehu ve Teala: «Ey iman eden
ler; yapmayacagm1z §eyi ni<;in soylersiniz?» ayetini indirdi. Bu, ibn Ce
rir Taberi'nin tercih ettigi gi:irii§tiir. 

Mukatil ibn Hayyan der ki: Mii'minler; Allah'a en <;ok ho§ gelen 
ameli bilseydik de onunla amel etseydik, dediler. Bunun iizerine Allah 
Teala onlara, kendisine ho§ gel en amelleri gi:isterdi ve: «Muhakkak ki 
Allah; kendi ugrunda kenetlenmi§ bir duvar ~fibi saf halinde sava§an
lan sever,» buyurdu. Ve onlara bunu bildirdi. Uhud giinii bununla de
nendiler ve Hz. Peygamberi b1rakarak gerisin geri ka<;tllar .. Bunun iize
rine de Allah Teala: <<Ey iman edenler; yapmayacagm1z §eyi ni<;in si:iy
lersiniz?» ayetini indirdi ve buyurdu ki: Benim i<;in sizin en <;ok sevimli 
olammz, Benim yolumda sava§ammzdlr. Baz1lan da dediler ki; bu ayet 
sava§ hakkmda nazil olmu§tur. Ki§i sava§mad1g1 halde sava§tlm, ta'n 
edilmedigi halde ta'n edildim, di:iviilmed!gi halde di:iviildiim, dayanma-
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d1g1 halde dayand1m, diyordu. Katade ve Dahhak derler ki: Bu , a yet; 
oldtirdtik, vurduk, ta'n ettik, yaptlk, deyip te bunlan yapmayanlan 
uyarmak tizere nazil olmu§tur: ibn Zeyd ise der ki: Bu ayet, mtisltiman
lara yard1m vaadedip te yerine getirmeyen mtinaf1klardan bir topluluk 
hakkmda nazil olmU§tUr. Malik, Zeyd ibn Eslem'den nakleder ki; 0, 
«Yapmayacagm1z §eyi nic;in soylersiniz?n ifadesinin cihad oldugunu bil
dirmi§tir. ibn Ebu Necih ise Mticahid'den nakleder ki: «Ey iman eden
ler; yapmayacagm1z §eyi nic;in soylersiniz? . .. Muhakkak ki Allah, kendi 
ugrunda kenetlenmi§ bir duvar gibi saf halinde sava§anlan sever.» ayet
leri Ansar'dan aralarmda Abdullah ibn Revaha'mn da bulundugu 
bir topluluk hakkmda nazil olmw~tur. Onlar bir. mecliste; Allah ic;in 
amellerin hangisi en c;ok sevimlidir bilsek de oltinceye kadar onunla 
amel etsek, dediler. Bunun tizerine Allah Teala onlar hakkmda bu ayeti 
indirdi. Abdullah ibn Revaha: Ben oltinceye kadar kendimi Allah yo
lunda tutuklu sayanm, dedi ve gerc;ekten §ehid edilerek oldtirtildti. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babam ... Ebu'l-Esved'den nakletti ki; 
o, §0yle demi§ : Ebu Musa, Basra'h Kurra'lara haber gonderdi de 300 
ki§i yanlanna geldiler. Hepsi de Kur'an'1 okumu§lardL Basra halkmm 
sec;kini ve Kurras1 siz misiniz? dedi ve Biz, tesbih ile ba§layan sureler
den birine benzettigimiz bir sureyi okuyorduk, ancak onu unuttuk, yal
mzca ezberimde kalan o sureden ccEy iman edenler; yapmayacagm1z §e
yi nic;in soylersiniz?n kavlidir. Boynunuz<;la §ahadet yaz1lacaktlr ve kl-
yamet gtinti ondan sorulacaksm1z. .. 

Bunun ic;in Allah Teala buyuruyor ki: ccMuhakkak ki Allah; kendi 
ugrunda kenetletimi§ bir duvar gibi saf halinde sava§anlan sever.>> Al
lah Teala; karga§a ortammda Allah dti§manlanyla kar§lla§mak tizere 
saf tutan ve Allah'm kelimesi en ytice olsun/ dini diger dinlere en tisttin 
olsun ve galib gelsin diye ktifredenlerle Allah yolunda sava§an mti'
min kullanm sevdigini haber vermektedir. imam Ahmed ibn Hanbel 
der ki: Bize Ali ibn Abdullah ... Ebu Said el-Hudri'den nakletti ki; Ra
sulullah (s.a.) §oyle buyurmu§ : Uc; ki§iye Allah gtiler : Geceleyin kalkan 
adama, namaz ic;in saf tutan topluluga ve sava§ ic;in dizilen kavme. ibn 
Mace de bu hadisi Ebu'l-Veddak Cebr ibn Nevf kanallyla Ebu Said el
Hudri'den nakleder. ibn Ebu Hatim der ki : Bize babam .. . Yezid ibn 
Abdullah'tan nakletti ki; o, Mutarrif'in §Oyle dedigini bildirmi§: Ebu 
Zerr (r.a .)den bana bir hadis ula§tlnlml§tl. Ben bu konuda onunla bu
lu&mak istiyorum. Bulu§tugumuzda ona dedim ki: Ey Ebu Zerr, sen
den bana bir hadis ula§tmldl, seninle bu konuda bulu§mak istiyorum. 
0 dedi ki : Allah seni babana bagi§lasm, i§te buldun getir; i§te buldun, 
haydi sor. Ben dedim ki: Sen Rasulullah (s.a.)m size §6yle bir hadis 
<soyledigini iddia et,mi§sin: Allah tic; ki§iyi sever ve tic; ki§i.ye de bugz 
eder . O, evet, ben dostum Aleyhisselam'a yaran atfedecek degilim, dedi. 
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Ben dedim ki: Allah)m kendilerini sevdigi bu iic; ki§i kimlerdir? 0 dedi 
ki: Allah yolunda gazaya katllan bir ki§i. 0, Allah'm nzasm1 gozeterek 
cihad etmek iizere c;1k1p dii§manla kar§lla§ffil§ ve oldiiriilmii§tiir. Siz, 
bunu Allah'm indirilen kitabmda bulursunuz. Sonra <<Muhakkak ki 
Allah; kendi ugrunda kenetlenmi§ bir duvar gibi saf halinde sava§an
lan sever.» ayetini okudu ve daha sonra hadisi biitiiniiyle zikretti. ibn 
Ebu Hatim bu hadisi bu ifade ve kanalla boylece irad edip k1saca kay
detti. Tirmizi ve Nesei ise ~u'be kanahyla ... Ebu Zerr'den bu hadisi 
bundan daha geni§ ve daha biitiin olarak zikretti ki; biz, onu bir ba§ka 
yerde irad etmi§tik. Hamd Allah'a mahsustur. 

Ka'b el-Ahbar der ki: Allah Hz. Muhammed'e buyurur ki : Sec;kin 
ve miitevekkil kulum katl ve ag1r degildir. Sokaklarda dola§maz, kotii
liige kotiiliikle kat§lhk vermez, ama affeder ve bagl§lar. Dogumu Mek
ke'dedir, hicreti Ka'be'dedir, miilkii ~am'dad1r, iimmeti hamdedenlerdir. 
Her halukarda ve her yerde Allah'1 hamdederler. Seher vakti gokyiiziin
de an sesi gibi ses c;1kanrlar. <;evrelerini aydmlatlrlar, viicudlanm or
terler, sava§lardaki saflan, namazlardaki saflan gibidir. Sonra Ka'b el
Ahbar: «Muhakkak ki Allah; kendi ugrunda kenetlenmi§ bir duvar gibi 
saf halinde sava§anlan sever.» ayetini okumu§. Giine§i gozetlerler. Vak
ti ~eldiginde n~mazlanm k1larlar, deve s1rtmda da_ olsa onu terketmez
ler . ~Bu haberi Ibn Ebu Hatim nakletmi§tir. Said Ibn Ciibeyr de : «Mu
hakkak ki Allah; kendi ugrunda kenetlenmi§ bir duvar gibi saf halin
de sava§anlan sever.n ~yeti konusunda §6yle demi§ : Hz. Peygamber, saf 
tutmaks1zm dii§manla sava§mazdL Bu; Allah'tan mii'minlere bir ta'
limdir. <<Kenetlenmi§ bir duvar gibin kavli sava§ta birbirine ili§IDi§ ola
rak saf tutan demektir. Mukatil ibn Hayyan da; birbirine ili§mi§ ola
rak, diye mana verir. ibn Abbas ise; yerle§tirilmi§, hie; kalkmayan ve 

' birbirine baglanml§ olan, diye anlam verir. Katade de der ki: Bina sa-
hibini gormez misin, binasmm birbirinden ayr1 olmasm1 hie; sever mi? 
Allah Azze ve Celie de bOyledir. O'nun emri birbirinden aynlmaz. Al
lah Teala mii'minlere sava§larda saf tutturdugu gibi namazda da saf 
tutturmu§tur Allah'm emri sizin iizerinize olsun. <;iinkii o, ona san
lanlan korur. Biitiin bunlan ibn Ebu Hatim irad etmi§tir. ibn Cerir 
Taheri der k~ : Bana Said ibn Amr ... Ebu Bahriyye'den nakletti ki; o, 
§Oyle demi§ : Mii'minler at iistiinde sava§maktan ho§lanmazlar, yeryii
ziinde sava§maktan ho§lamrlardl. <;iinkii Allah Azze ve Celle «Muhak
kak oki Allah; kendi ugrunda kenetlenmi§ bir duvar gibi saf halinde sa
va§anlan sever.» buyuruyor. Ebu Bahriyye dermi§ ki: Benim safta kay
d1g1m1 goriirseniz, sakahmm bittigi yere vurun. 

Sa1 

bil 
ol~ 

bil 

taJ 
da 
fi 
mt 
hi 
yii 
ve 



Saff, 1-4) HAD!SLERLE KUR' AN - I KER!M TEFS!Rt 7863 

i Z A H I 

Bu ciiz'de miiteaddid defalar belirttigimiz gibi Kur'an bir iimmet 
binas1 kurmaktaydL Bu kurdugu iimmet yeryiiziinde Allah'm emaneti 
olan dinini, hayat nizamm1 ve sistemini hakim k1lacaktl. Bu iimmet 
binaslm, ferd ferd ruhlarda ve cemaat cemaat topluluklar halinde kur
maktan ba§ka c;aresi yoktu. Hepsini bir anda pratik ve gerc;ekc;i bir 
tarzda kurmak mecburiyetindeydi. <;iinkii miisliimanhk cemaat alma
dan ferd halinde kurulamazd1. islam ancak ve ancak ic;timai bir hede
fi olan, belirli nizamlan ve miinasebetleri sozkonusu olan ferdlerin 
meydana getirdigi toplu birlik ortammda kaim olabilirdi. Once bu ila
hi nizam1 vicdanlarda yer ettirir, sonra da yeryiiziinde kaim la.lar. Yer
yiiziinde ancak bu ilahi nizamm hududu dahilinde c;ah§an, hareket eden 
ve ya§ayan bir cemiyet manzumesi halinde kaim olabilir. 

islam, ferdlerin vicdamna ve ferdi miikellefiyete son derece onem 
vermi§ olmasma ragmen toplumdan ayn bir kenara c;ekilmi§ ve bir ma'
bedde Allah'a ibadet eden ki§ilerin dini degildir. <;iinkii kenara c;ekil
mek ne ferdin vicdanmda ne de hayatmda islam'm tahakkukunu 
miimkiin k1lar. islam boyle bir yalmzhk ic;in gelmemi§tir. Bilakis be§er 
hayatma hiikmedip onu emri altma almak ic;in gelmi§tir. Ferdi ve ic;
timai her yondeki c;abalara hakim olmak ic;in gelmi§tir. Be§eriyet ferd- · 
ler halinde pegil toplumlar ve milletler halinde ya§ar. Ve i§te islam, bu 
toplumlar ve milletler halinde ya§ayan kitlelere hiikmetmek ic;in gel
mi§tir. Onun prensipleri be§eriyetin ic;timai hayatma goredir. Bunun 
ic;in de biitiin kaideleri, nizam ve emirleri bu esasa gore ayarlanml§tlr. 
Ferdin vicdamna onem verirken bu vicdan sahiplerinin toplum hayatl 
ya§ad1klanm goz oniinde bulundurur. Gerek ferd ve gerekse ferdin ic;in
de ya§adlg1 toplum Allah'a miiteveccih olarak O'nun yeryiiziindeki ema
netini ta§lr ve hayat niz8,m1m hakim k1lar. 

islam davas1, daha ilk giiniinden itibaren Rasulullah'm kumanda
smda, ferdleri arasmda ic;timai dayam§ma hakim olan ve c;e·vresinde 
bulunan diger biitiin topluluklardan· bu hususiyetiyle aynlan miislii
man bir topluluk veya isla::n toplumu olarak kaim olmu§tur. Getirdigi 
hiikiimlerde ferdin ic; diinyasml ilgilendiren esaslar bulundugu gibi ic;
timai hayatlm alakadar eden esaslar da vard1r. Daha Medine'de islam 
devleti kurulmazdan evvel bu cemaat kurulmu§tur. Hatta diyebiliriz ki 
Medine'deki islam devletinin kurulmasmdan once kurulan bu toplu
luk devletin temelini te§kil etmi§ti. 

Bu ard arda gelen tic; ayete bakt1g1m1zda ferdi kabiliyetlerin ve ic;
timai ihtiyac;lanh, dini akidenin golgesi altmda imtizac ettigini gorii
yoruz. Be§er hayatmda diizenli birliklerin bekc;iligi yap1p korudugu 
gerc;eklerin ic; ic;e girdigini mii§ahade ediyoruz. ilk iki ayet iman eden-
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lerin yapmadlklan §eyleri soylemelerini reddederek ilahi azaba du~ar 
olacaklanm anlatlyor. Boylece bu iki ayet miisliimamn §ahsiyetindeki 
esash bir noktay1 gozler online seriyor ... Dogruluk ve istikamet, dl§lmn 
i~i gibi olmasl ve yapbklanmn soylediklerine tam manada mutablk ol
masl. .. Ur;iincii ayette mevzuubahis olan sava§ ise bu gerr;ekle yakinen 
alakadard1r. 

Miisliimanm §ahsiyetindeki bu. bariz hatt1 Kur'an-1 Kerim bir~ok 
defalar ar;1klar, hadis-i ~erif'ler de bu hususu birr;ok kereler ard arda 
ele allr. Hak Teala bir ayet-i kerime'sinde Yahudileri tehdid ederek bu
yurur ki: «Siz insanhga iyiligi emreder de kitabt okudugunuz halde 
kendinizi unutur ~usunuz? Hala dii§iinmez misiniz?>> Bir ba§ka ayet-i 
kerime'de miinaflklan tehdid ederek buyurur ki: «Peki derler senin ya
nmdan r;1kmca da onlardan bir grup soylediklerinden ba§ka bir §ekilde 
plan kurarlar.» Keza onlar hakkmda bir ba§~a surede §6yle buyurmak
tadlr: «insanlardan oylesi vard1r ki, diinya hayatma dair sozleri senin 
ho§una gider ve kalbinde olana Allah'1 §ahid tutar. Halbuki o, dii§man
larm en yamamd1r. Ve o yanmdan aynlmca yeryiiziinde fesad r;Ikarma
ya, hars1ve nesli kokiinden kurutmaya r;ah§lr. Ve Allah fesad1 sevmez.» 
Rasulullah (s.a.) ise miinaf1klar ir;in buyurur ki: «Miinaf1km aiameti 
iir;tiir: Konu§unca yalan sayler, vaad edince doner, kendisine jmanet 
olununca h1yanet eder.>> Bu manada pek~ok hadis-i §erif olmakla bera
oer oyle samyoruz ki, a§ag1da nakledecegimiz hadis-i §erif yiice peygam
berlik tevcihatmm bu noktadaki en ince ve derin panltllarmdan biri
sidir. imam Ahmed ve Ebu Davud, Abdullah ibn Amir ibn Rabia'dan 
rivayet ederler. Abdullah der ki: Ben kiir;iiktiim, Hz. Peygamber bize -gelmi§ti. Oynamak ir;in dl§an gidiyordum, annem: Abdullah buraya gel 
de sana bir §ey vereyim, dedi. Bunun iizerine Hz. Peygamber: Ne vere
cektin oila? dedi. Annem de : Hurma, kar§1hgm1 verdi. Bunun iizerine 
Hz. Peygamber: ~ayet ona bir §ey vermeseydin senin aleyhinde bir ya
lan yaz1lacaktl, buyurdu. Belki de bu v temiz ve berrak peygamberlik 
kaynagmdan beslenen imam Ahmed ibn Hanbel, r;ok uzak mesafelerden 
hadis ~grenmek iizere gittigi bir adamdan hadis rivayet etmekten vaz
ger;mi§tir. Sebebi ise adamm bo§ torbay1 allp ir;inde yiyecek var zanmy
la katmm r;ag1rd1gm1 gormesidir. Bunun iizerine o biiyiik i~am hayva
mm kand1ran birisinden hadis rivayet etmekten kar;mml§tlr.__, 

i§te miisliiman vicdanlara ve §ahsiyete yakl§an temiz, .,ince ve de
rinl...ahlak binas1 budur. Ve yeryiiziinde Allah'm nizamm1 kqrmakla va
zifeli bulunanlara ancak bu yara§lr. Ve i§te bunu belirtmektedir i§bU 
sure-i celile. Allah'm bu dini hakim k1lmak iizere haz1rlad1g1 islam ce
maatmin terbiye silsilesinden bir halkayl te§kil eder bu miibarek sure. 

Bu ayetlerin niizulii s1rasmda ele ald1g1 cihad konusuna geldigi
mizde ibret verici ve dii§iindiiriicii birc;ok §eyle kar§lla§mz. 
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Her §eyden evvel be§er ruhu gelip ge~ici baz1 zaaf anlanyla kar§l
miza ~1kar. Allah'm siirekli terbiyesi, devamh tevcihat1 ve hatirlatma
siyla yard1m1 olmasa hi~ bif gii~ koruyamaz o ruhlan bu zaaf hallerin
den. i§te baz1 rivayetlerde belirtildigi gibi bir miisliiman kitlesi Muha
cirlerden hem de. Mekke'de iken hamaset ve heyecanla dolu olduklarm
dan Allah'tan keridilerine s~va§ izni vermesini istiyorlar. Ama o zaman; 
sava§tan ellerini ~ekmeleri, bunun yerine namaz k1hp zekat vermeleri 
emrolunuyor. Allah'm takdir ettigi vakit gelip te Medine'de <<Uzerleri
ne sava§ farz k1lmmca .. . n 1<Bir de onlardan bir giiruhun insanlardan 
Allah'tan korkar gibi veya drha ~ok korktuklanm gordiin. Ve dediler ki: 
Rabb1m1z, neden bizim iizenmize sava§I yazdm, yakm bir siireye kadar 
bizi te'hir etmeli degil miydfn?n Veya Medine'de bulunan miisliimanlar 
Allah katmda amellerin en lsevimlisinin ne oldugunu soru§turup yap
mak istiyorlar. Ama cihad emri gelince bundan ka~1myorlar. 

Bu bir nebzelik ger~ekler bile goziimiizii a~mannz i~in kafidir. Go
ziimiizii a~1p insan ruhunun takviyeye ne kadar muhta<;,: oldugunu, zor 
miikellefiyetlerle kar§Ila§mca destek aramak zorunda oldugunu ve an
cak boylece dogru yolda yiiriiyebilecegini, zaaf anlanm yenebilecegini 
gormemiz ve her zaman yiice ufuklara boylece tirmanabilecegini anla
mamiz i~in kafidir. Aynca rahat anlarmda bir miikellefiyet temenni
sinde bulundugumuz zaman a§agidan almam1z gerektigini, istedigimiz 
miikellefiyet omuzumuza binince dayanamama durumumuzun da olabi
lecegini bize anlatmaktadir. i§te §U ilk miisliimanlardan miite§ekkil bir 
topluluk zaafa dii§iiyorlar ve yapamayacaklan §eyleri soyleyerek Al
lah'm bu derece §iddetli azarma muhatab oluyorlar. 

ikinci olarak da cenab-1 Allah'm kendi yolunda kenetlenmi§ bir 
duvar gibi saf halinde sava§anlan sevmesi kar§ISmda dikilip duruyo
ruz. Evet Allah'm yol unda sa va§mak i<;,:in bu derece derin te§viki kar
§Ismda duruyoruz. Burada ilk hatinm1za gelen, bu te§vikin, o sava§tan 
ka~mmay1 ve ~ekinmeyt · telafi etmek i~in oldugu noktasmdad1r. Ne var 

. I 

ki hadisenin bu garip sebebi, bizi bu emrin umumi oldugu_nu ve ardm-
dan daima bir hikmet ihtiva ettigini kabulden ahkoymaz. 

l?urasi muhakkak ki, islam sava§a can atmaz. Ve sevdigi i~in sa
Va§maz. Sadece §artlar kendisinr"' zorlad1g1 i~n veya ta'kib ettigi hede
fin biiyiik bir mana ta§1d1g1 i~in sava§I farz k1lar. islam, be§eriyeti en 
son ve degi§mez Allah nizam1yla yonetir. Bu nizam het ne kadar nor
mal f1trata sahip insanlarm istekleripe uygun gelirse de, bunun yam 
s1ra ruhlann iistiin seviyelere ~1k1p karar kllmas1 i~in ag1r miikellefi
yetler koyar. Bu arada yeryiiziinq~ bu nizamm yerle§mesinden ho§lan
mayan bir~ok kuvvetler bulunacaktlr. Bu nizamm yerle§mesi, onlann 
sahte degerlere ve batil _ ol~iilere dayah bir~ok imtiyazlarmm ellerin
.den ahnmasma sebep olaeaktir.' Bu nizam be§er hayatma hakim oldugu 
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zaman btittin bunlara amans1z bir sava§ ac;acaktlr. i§te bunu bilen o 
gtic;ler ruhlarm imanm gerektirdigi seviyede kalabilme konusundaki za
aflanm istismar ettigi gibi bilgisizlikleri ve budalahklan gec;mi§ nesil
lerin b1raktlg1 art1klan istismar ederek bu nizama kar§l <;1kar. Ve yo
luna dikilirler. ~er her zaman kottidtir. Batll her zaman yanh§tlr. ~ey
tan ise a§agllik. i§te bunun ic;in iman ytiktinti ta§Iyanlann ve Allah 
nizammm bekc;iligini yapanlann, §errin oyuncaklanm ve §eytamn 
yard1mcilanm yenebilmeleri ic;in gtic;lti, hem de pek gtic;lti olmalan ge
rekir. Hem vticud yap1lan, hem de ahlaki yap1lan itibanyla kuvvetli 
olmahd1rlar ki dti§manlanm yensinler. Ve bu yeni nizamm anlatilma
Sl, akide htirriyetinin saglanmas1 ve herkesin inand1g1 gibi ya§ama htir
riyetine sahib olmas1 ic;in sava§tan ba§ka c;are kalmad1g1 zaman iman 
edenlerin sava§malan gerekir. 

Onlar sava§Irken yalmz ve yalmz Allah yolunda sava§Irlar. Nas1l 
olursa olsun herhangi bir taassub ic;in veya §ahsi menfaatlan ic;in sa
va§mazlar. Irk, toprak, a§iret ve aile taassubu ic;in degil. Sadece Allah 
ic;in sava§Irlar. Allah kelammm en tisttin olmas1 ic;in sava§Irlar. Ve Al
lah'm Rasulti buyurur ki: Kim, Allah soztintin en tisttin olmas1 ic;in sava
§Irsa; o Allah yolundad1r. 

Allah kelam1yla Allah'm iradesi kasdolunmaktad1r. Bizim anlaya
bildigimiz kadanyla ilahi irade kainat kanunlanyla birlikte hareket 
eder. Qtinkti btittin kainat Rabb1m hamd ile .tesbih etmektedir. Kainat 
kanunlarma uyan ve btittin kainatla birlikte insanlara da Allah'm §eria
tiyla htikmeden en son ilahi nizam1 getirmi§tir islam . 

. Elbette ki bu ilahi nizama kar§I birtak1m ferdler mukavemet ede
cek, baz1 kitleler ve devletler kar§l koyacaktlr. Ve elbette ki islam bu 
mukavemet grubuna kar§l <;1kacak ve onlarla sava§acaktir. Binaenaleyh 
bu ilahi nizamm ba§ansl ugruna ve yerytiztinde Allah soztintin gerc;ek
le§mesi ic;in mtisltimanlann sava§maktan ba§ka c;areleri yoktur. Bunun 
ic;in Allah, kendi yolunda kenetlenmi§ bir duvar gibi saf halinde sava
§anlan sever. 

Uc;tincti olarak da Cenab-1 Allah'm: <<Kenetlenmi§ bir duvar gibi 
saf halinde» sava§an mticahidleri sevme durumu kar§ISmda duracag1z. 
Cihad bizatihi ferdi oldugu kadar da ic;timai bir mtikellefiyettir. Qtin
kti islam'a kar§l t;Ikanlar . topluca birlikler halinde kar§I t;Ikarlar ve 
btiytik yrgmlarla birlikte saldmrlar. Bunun ic;in mticahidlerin de dti
zenli bir birlik halinde bulunmalan ve dti§manlanm dtizgtin saflar ha
linde kar§Ilamalan gerekir. Muntazam saflar, saglam ve dayamkh bir
likler halinde olmalan icab eder.lzira bu din, toplumun dinidir. Bir
biriyle uyu§an ve birbirine bagh top umlar in§a etmek ister. Binaenaleyh, 
yalmz ba§ma bir k6§eye c;ekilip ibadet eden veya tek ba§ma cihad eden, 

' yahut tek ba§ma ya§ayan ki§iler bu dinin tabiatmdan uzaktirlar.)Ciha-

d j 

Cl 

Zl 

Si 
t l 
d 
E 
d 
d 
11 

b 
y 
4 



Saff, 1-4 ) HADlSLERLE KUR' AN -I KERlM TEFSlRt 7867 

dm gereklerinden ve aynca hayata hakimiyet durumunda ortaya ~lka
cak nizamdan uzaktlrlar. Halbuki Allah'm mti'minler i~in sevdigi man
zarayl inand1klan dinin tabiatl ~iziyor kendilerine. Gidecekleri yolu 
aydmlatlyor ve Kur'an'm, canlandlrd1g1 kuvvetli yardimla§ma ve des
tekle§meyi ((Kenetlenmi§ bir duvar gibi saf halinde» ta'biriyle ifade edi
yor. Oyle bir duvar ki; btittin tuglalan simsikl birbirine sanlmi§, kenet
lenmi§ ve birbirinin yardimciSldlr. Her tuglanm ayn bir vazifesi var. Ve 
her biri ayn bir deligi kapar. <;unkti bir tugla yerinden kaldmlacak olur
sa yap1 btittintiyle y1k1hr. Onti almsa, arkaya itilse, yerinden klmllda
tllsa bina goker. Bir tugla; altmdaki, tisttindeki, sagmdaki ve solun
daki tuglalarla baglantlSlm kaybedecek olursa binamn tamam1 y1k1hr. 
Bu ifade bir gergegin tasviridir . Yoksa umumi manada bir te§bih degil
dir. islam cemaatmm tabiatm1 tasvir etmektedir. Bu, cemaat i~erisin
deki ferdler aras1 baghhklan anlatmaktad1r. Duygu baglant1sm1, ha
reket baglant1sm1 belirtmektedir. Belirli bir hedefe yonelen ve belirli 
bir nizama tabi olan toplumun ferdleri arasmdaki munasebetleri ve da
yam§mayi canland1rmaktadir. (Seyyid Kutub, Fi Zllal'il-Kur'an, XIV, 
444-449) . 

oOo-----

5 - Hani Musa, ka vmine demi;;ti ki: Ey ka vmim, nic;in 
bana eziyet verirsiniz? Halbuki benim size gerc;ekten Al
lah'In rasfi.lu oldugumu biliyorsunuz. Fakat onlar yoldan 
sap1nca; Allah da onlann kalblerini saptlrm1;;tl. Ve Allah, 
faslklar guruhunu hidayete erdirmez. 

6 _:_ Hani Meryem Oglu isa da demi;;ti ki: Ey israiloiul
lati, muhakkak ki ben size Allah'1n peygamberiyim. Ben
den onceki Tevdl.~'1 dogrulayan ve benden sonra gelecek, 
ad1 Ahmed olacak bir peygamberi de mujdeleyenim. Ama 
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o, kendilerine a~ak biirhanlarla gelince; bu, ap~lk bir bii
yiidiir, dediler. 

... ~llah Teala kulu, rasuHi ve kerimi; imran Oglu Musa'dan bahsede
rek onun kavmine §6yle dedigini bildiriyor: «Ey kavmim, nir;in bana 
eziyet verirsiniz? Halbuki benim size gerr;ekten Allah'm rasulii oldugu
mu biliyorsunuz.» Benim size getirmi§ oldugum risaletin dogrulugunu 
bildiginiz halde, bana nir;in · eziyet ediyorsunuz? Bu ifadede Rasulullah 
(s.a.)m kavminden ve diger kafirlerden gordiigii eziyetlere teselli bu
lundugu gibi, sab1r emri de bulunmaktadir. Nitekim Rasul-i Ekrem bu
yurmu§tur ki: Allah Musa'ya merhamet etsin. 0, bundan r;ok daha faz
la eziyete ugrad1 da sabretti. Aym zamanda bu ayette mii'minlerin Ra
sulullah'a eziyet etmelerini yasaklayan bir nehiy de bulunmaktadir. Ni
tekim Allah Teala Ahzab suresinde: «Ey iman edenler, Musa'ya eziyet 
vermi§ olanlar gibi olmaym. Nitekim· Allah, onu soyledikleri §eyden 
uzak }utmu§tu. Ve o, Allah katmda degerli idi.» (Ahzab, 69) buyuruyor_) 

;...i<F'akat onlar yoldan sapmca; Allah da onlann kalblerini saptlrmi§
tL» Bildikleri halde Hakka ittiba' etmekten doniince Allah Teala da 
onlarm kalbini hidayetten dondiirmii§ ve ir;ine §ek, karars1zhk ve mah
cubiyyet yerle§tirmi§ti. Nitekim En'am suresinde §6yle buyurur: <<Biz, 
onlarm kalblerini ve gozlerini r;eviririz de ana ilk def'a iman etmedik
leri gibi azgmhklan ir;inde kor ve §a§km b1rakmz.» (En'am, 110) Nisa 
suresinde ise §6yle buyurur: «Kim, kendisine dogru yol apar;1k belli ol
duktan sonra peygambere kar§l . gelir ve mii'minlerin yolundan ba§ka
sma uyup giderse; onu dondiigii yolda b1rakmz. Kendisini cehenneme 
koyanz. Ne kotii donii§ yeridir orasi.» (Nisa, 115) Bu sebeple burada da: 
«Ve """llah, fas1klar giiruhunu hidayete erdirmez.» buyurmaktad1r. 

, «Hani Meryem Oglu isa da demi§ti ki: Ey israilogullan, muhakkak 
ki ben size, Allah'm peygamberiyim. Benden onceki Tevrat'1 dogrulayan 
ve benden sonra gelecek, ad1 Ahmed olacak bir peygamberi de miijdele
yeriim.» Yani Tevrat beni miijdelemi§tir ve onun haber verdigi §eyin 
dogrulaYICISl benim. Ben de benden sonra gelecek olam iimmi, Arap 
ve Mekke'li peygamber Ahmed'i miijdelemekteyim. Hz. isa (a.s.) isra
ilogullan peygamberlerinin sonuncusudur. israilogullanndan bir toplu- . 
lugun katmda Hz. Muhammed'i miijdelemi§tir. Bu peygamberlerin ve 
elr;ilerin hatemi, kendisinden sonra ne niibiivvet ne de risalet bulunan 
Ahmed-i Muhtar'd1r. Buhari'nin naklettigi §U hadis ne de giizeldir: 
Ebu Yemman ... Ciibeyr ibn .Mut'im'den nakleder ki; o, §6yle demi§: 
Ben, Rasulullah'm §6yle buyurdugunu duydum: Benim pekr;ok i&imle
rim vard1r: Ben, Muhammed'im, Ben, Ahmed'im. Ben, kendisiyle Al-

.. lah'm kiifrii mahvettigi Mahi'yim. Ben, insanlarm oliimde ha§redilecek
leri Ha§ir'im ve ben Akib'im...) Miislim de bu hadisi, Ziihri kanahyla Cii-
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beyr ibn Mut'im'den aym §ekilde nakleder. Ebu Davud et-Tayalisi der 
ki: Bize Mes'udi. . . Ebu Musa'mn §6yle dedigini bildirdi. Rasulullah (s.a.) 
bize kendisini birc;ok isimlerle tamtti. Bizim bunlardan ezberimizde ka
lan; ben, Muhammedim, Ahmed'im, Ha§im'im, rahmet peygamberiyim, 
tevbeyim ve mti.lhime'yim ifadeleri bulunmaktadtr. Miislim, A'me§ ka
nallyla Amr ibn Mtirre'den ,o da Ebu Musa'dan bu hadisi rivayet eder. 

Nitekim Allah Teala diger ayetlerinde §6yle buyurmaktad1r: «On-
' . lar ki; yanlarmdaki Tevrat'ta ve Incil'de yaz1ll bulacaklan; okuma-yaz-

ma bilJileyen ve nebi olan Rasule tabi' olurlar. 0, kendilerine ma'rufu 
emreder, mtinkerden nehyeder ... » (A'raf, 157) Bir diger ayet-i kerime'
de ise §6yle buyurur : «Rani Allah; peygamberlerden soz alnll§: Andol
sun ki, size kitab1, hikmeti verdim. Yammzda olam dogrulay1c1 bir pey-: 
gamber geldiginde mutlaka ona inanacak ve yard1m edeceksiniz. ikrar 
edip de ahdi kabul ettiniz mi? demi§ti. Onlar da: ikrar ettik, demi§ler
di. Allah : ~ahid olun, Ben de sizinle beraber §ahidlerdenim, demi§ti.» 
(Al-i imran, 81). 

ibn Abbas der ki : Allah hangi peygamberi gondermi§se mutlaka 
ondan §6yle bir ahid almt§ttr : Eger o, diri iken Muhammed gonderile
cek olursa mutlaka ona tabi' olacaktlr. Ve yine onun timmetinden; Mu
hammed (a.s.) onlar diri iken gonderilecek olursa ona tabi' olup yar
dim edeceklerine dair ahid almalanm bildirmi§tir. Muhammed ibn is
hak der ki: Bana Sevr ibn Yezid .. . Halid ibn Ma'dan kanallyla Rasu
lullah'm ashabmdan nakletti ki, onlar; ey Allah'm Rasulti, bize ken
dinden haber ver, demi§ler. Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki: Atam ibra
him'in daveti ve isa'mn mtijdecisiyim. Bana hamile kaldtgmda annem 
kendisinden bir nurun t;Iktigmt ve onunla ~am diyarmdaki Busra ko§k
lerinin aydmland1gm1 gormti§. Bu rivayetin isnad1 saglamd1r. Ba§ka 
vecihlerle ona baz1 §ahidler de ilave edilmi§tir. Nitekim imam Ahmed 
der ki : Bana Abdurrahman ibn Mehdi.. . Arbad ibn Sariye'den nakle
der ki; RasUluUah (s.a.) §6yle demi§: Dognisu ben, Allah katmda pey
gamberlerinin hatemi idim. Halbuki Adem o zaman daha c;amurunun 
ic;ine katllml§ degildi. Bunun ba§ml da size bildirecegim. Atam ibra
him'in c;agns1 ve isa'mn mtijdesiyim. Annemin gormti§ oldugu rti'ya
ytm. Btittin peygamberlerin anneleri boyle rti'yalar gortirler. Yine Ah
med der ki : Bize Ebu Nadr .. . Lokman ibn Amir'den nakletti ki; o, Ebu 
Emame'nin §6yle dedigini i§ittim, demi§tir: Ey Allah'm peygamberi, se
nin ba§langtc;taki durumun nedir? dedim de 0, buyurdu ki: Atam ib
rahim'in c;agns1, isa'nm mtijdesiyim. Annem kendisinden bir nurun t;l
klp ~am konaklanm aydmlatt1g1m gormti§. Yine imam Ahmed der ki : 
Bize Hasan ibn Musa ... Abdullah ibn Mes'ud'dan §Oyle dedigini naklet
ti: Rasulullah (s.a.) bizi Neca§i'ye gonderdi. Biz yakla§Ik seksen ki§i 
civarmd~ydtk . Aralarmda Abdullah ibn Mes'ud, Ca'fer ve Abdullah ibn 
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Urfuta, Osman ibn Maz'un ve Ebu Musa da vard1. Bunlar Neca§i'ye 
vard1lar. Kurey§'liler de Amr ibn As ile imare ibn Velid'i hediyelerle 
Neca§i'ye gonderdiler. Bu ikisi Neca§i'nin huzuruna varmca ona secde 
ettiler. Sonra sagmdan ve solundan ona yakla§arak dediler ki: Amca
miz c;ocuklarmdan bir topluluk, senin topragma girdi, bizden ve dini
mizden dondti. Neca§i; onlar neredeler? dedi. Onlar senin topragmda
dirlar, gander de onlan getirt, dediler. Neca§i gonderip onlan getirtti. 
Ca'fer ibn Ebu Talib dedi ki: Ben, bugtin sizin hatibinizim. Onlar da 
bunu kabul ettiler. Ca'fer ibn Ebu Talib selam verdi ve secdeye kapan
madl. Ona; htiktimdara neden secde etmezsin? dediklerinde; o, biz Aziz 
ve Celil olan Allah'tan ba§kasma secde etmeyiz, dedi. Neca§i; o da ne
dir? deyince, Ca'fer dedi ki: Allah bize peygamberini gonderdi. Aziz ve 
Celil olan Allah'tan ba§ka hi<; bir . kimseye sec de etmememizi emretti. 
Namaz k1lmamiz1 ve zekat vermemizi buyurdu. Amr ibn As dedi ki: 
Onlar Meryem Oglu isa konusunda sana muhal'=fet ediyorlar. Neca§i; 
Meryem Oglu isa ve annesi hakkmda ne dersiniz? deyince, o; Aziz ve 
Celil olan Allah'm dedigi gibi deriz: 0, Allah'm kelimesi ve bakire Mer
yem'e hie; bir erkek eli degmeksizin ilka ettigi ruhudur. Abdullah ibn 
Mes'ud der ki: Neca§i yerden kalkti ve §Oyle dedi: Ey Habe§'liler toplu
lugu, ve ey papazlar, rahibler; Allah'a andolsun ki onlar, bizim soyle
diklerimizden fazla bir §ey soylemiyorlar. Sadece onun kadanm soylti
yorlar. Merhaba siz ve katmdan geldiginiz zata. Ben, opun Allah'm ra
sulti olduguna §ehadet ederim ve onun incil'de gordtigtimtiz zat oldu
gunu kabul ederim. Meryem Oglu isa'nm onu mtijd'=ledigini bildiririm. 
istediginiz yere konaklaym. Allah'a andolsun ki ben, eger kral olmasay
dim gider onun ayakkab1lanm ta§Ir ve ona abdest ald1nrd1m. Sonra 
emretti digerlerinin hediyesini onlara geri iade ettiler. Bilahare Abdul
lah ibn Mes'ud, Bedir harbine katlld1. Rasulullah (s.a.)m oltim habe
rini ald1gmda Neca§i ic;in magfiret diledigini soylemi§tir. 

Bu k1ssa; Ca'fer ve Ummti Seleme (r.a.) den de rivayet edilmi§tir. 
Bu rivayetlerin yeri Siret kitabland1r. Maksad §Udur: Peygamberler 
-Allah'm selam1 onlann tizerine olsun- kendi kitaplannda timmet
lerine onu anlatlyor, niteliklerini bildiriyor ve gonderildigi zaman ona 
tabi' olup desteklemelerini emrediyorlardl. Yerytiztinde peygamberlerin 
atas1 Ibrahim Halilullah'm dilinden Mekke halk1 ic;in dua ettiginde, 
kendilerine onlardan bir peygamber gondermesini istedigi me§hlirdur. 
Meryem Oglu isa'nm da dilinden mtijdelendigi bilinmektedir. Bunun 
ic;in Hz. Peygambere ba§langicmdan bize haber ver, dediklerinde, ben; 
Atam ibrahim'in duas1, Meryem Oglu isa'mn mtijdesi ve annemin gor
dtigii rti'yay1m, diye cevab vermi§tir. Yani bu rii'ya daha sonra Mekke'
de ortaya <;Ikmi§tlr. Allah'm salat ve selam1 onun tizerine olsun. 
- t<Ama o, kendilerine ac;1k btirhanlarla gelince; bu, apac;1k bir biiyti-
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dur, dediler.n . ibn Cureyc ve ibn Cerir Taheri derler ki: Onlara gegmis 
as1rlarda mujdelenen ve eski c;aglarda zikri hurmetle amlan Ahmed gel
diginde, durumu ortaya c;1k1p belgeler getirdiginde ana muhalefet eden 
kafirler <<Bu, apac;1k bir buyudur,» dediles 
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7 - islam'a <;ag1nld1g1 halde , Allah'a karf}l yalan uy
durandan daha zalim kimdir? Allah, zalimler guruhunu hi
dayete erdirmez. 

8 - Onlar Allah'1n nurunu ag1zlanyla sondurmek is
terler. Halbuki kafirler istemeseler de, Allah nurunu ta
mamlayacaktlr. 

9 - Muf}rikler istemeseler de, dinini butun dinlere us
tun k1lmak i<;in peygamberini hidayet ve hak din ile gon
deren O'dur. 

Allah Teala buyuruyor ki: ccislam'a c;agnld1g1 halde, Allah'a kar§l 
yalan uydurandan daha zalim kimdir? n Allah'a yalan isnad eden, tev
hid ve ihlasa c;agnld1g1 halde ortaklar kabul eder~k §irk ko§andan daha 
zalim hie; bir kimse yoktur. ccAllah, zalimler guruhunu hidayete erdir
mez.n 

<..HOnlar Allah'm nurunu ag1zlanyla sondurmek isterler.n Onlar, 
hakk1 batlla c;evirmek ic;in c;abalarlar. Onlarm bu durumu agz1yla gu
ne§in I§1g1m sondurmek isteyen kimsenin durumu gibidir. ·Nas1l o im-

- kanSlZ ise aym §ekilde bu da imkanSIZdlr. Bunun ic;in Hak Teala aye
tin devammda : <<Halbuki kafirler istemese de, Allah nurunu tamamla
yacaktlr.» buyuruyor. Mii§rikler istemese de dinini butiin dinlere ustiin 
k1lmak ic;in peygamberini hidayet ve hak din uzere gonderen O'dur.>> 
Tevbe suresinde (ayet, 32-33) bu iki ayetin tefsiri zikredildiginden bu
rada aynca zikre gerek duymuyoruz. Hamd ve minnet Allah'a mahsU.s
tur. 
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10 - Ey iman edenler; sizi elim azabtan kurtaracak 
bir ticareti gostereyim mi size? 

11 - Allah'a ve pey:gamberine iman eder, mallann1zla 
ve canlann1zla Allah yolunda cihad edersiniz. Eger bilir
seniz bu; sizin ic;in c;ok d~ha hay1rhd1r. 

12 - 0, sizin gunahlannlZl bagi~lar, sizi waltlanndan lr
maklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki guzel yer
lere koyar. i~te en buyuk kurtulu~ budur. 

13 ..:__ Seveceginiz ba~ka bir ~ey daha var; Allah katin
da yard1m ve yak1n bir fetih. Sen mu'minlere mujde ver. 

Abdullah ibn Selam'm hadisinde gec;:tigi gibi, Ashab-1 Kiram - Al
lah onlardan raz1 olsun- Allah Azze ve Celle'ye en sevimli olan ameli 
- yapabilmek ic;in- sormak istemi§ler ve Allah Teala da bu sureyi in
zal buyurmU§tU. i§te bu ctimleden olarak Allah Teala, bu ayet-i keri
me'de buyuruyor ki: 6_Ey iman edenler; sizi elim azabdan kurtaracak 
bir ticareti gostereyim mi size? n Sonra bu bitmez tukenmez btiytik ti
careti tefsir ediyor ki bu ticaret, isteneni elde ettirecek, kac;lmlmasl 

· gerekeni ortadan kald1tacak bir ticarettir : «Allah'a ve peygamberine 
iman eder, mallanmzla ve canlanmzla Allah yolunda cihad edersiniz. 
Eger bilirseniz bu; sizin ic;~n c;ok daha hay1rhd1r.n Dtinya ticaretinden, 
yorulmadan, b1kmadan dtinyaya ko§maktan daha hay1rhdrt 

«0, sizin gtinah1mz1 bagl§lar.» Eger size emrettigim ve gosterdigim 
§eyleri yaparsamz; sizin eksikliklerinizi bagl§lar ve sizi cennetlere, gti
zel meskenlere, ytice derecelere girdiririm. «Sizi altlanndan 1rmaklar 
akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki gtizel yerlere koyar. i§te en 
btiytik kurtulu§ budur. Seveceginiz ba§ka bir §ey daha var.» Bunun ote
sinde sevec~giniz daha ba§ka bir §ey veririm: «Allah katmdan yard1m 
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ve yakm bir fetih.» Siz Allah yolunda sava§tr ve Allah'm dinine yardtm 
ederseniz Allah da size yard1m etmeyi tekeffi.il eder. Nitekim bir ba§ka 
ayette buyurur ki: «Ey iman edenler; eger siz Allah'a yardtm ederseniz 
0 da size yardtm eder ve sebatm1z1 arttnr.» tlVJ:uhammed, 7) Ve yine 
bir ba§ka ayette §i::iyle buyurur: «Allah, kendisine yardtm edenlere el
bette yardtm .eder. ~iiphesiz ki Allah; Kavi'dir, Aziz'dir.» (Haec, 40). 

ccVe yakm bir fetih.>> Qabucak gelecek bir fetih. Bu· fazlahk diinya
nm en haytrh §eyidir ve ahiret nimetiyle birle§tirilmi§tir. Allah'a ve Ra
suliine itaat edip Allah'a ve dinine yardtm edenl.ere miijdelene:n, bir fe
tih. Bu sebeple Allah: «Sen mii'minlere miijde ver.» buyuruyor. 

14 - Ey im§.~. edep.ler; siz Allah'ln yard1mc1lan olun. 
Nitekim Meryem Ogf~ is~, havarilere: Allah' a giden yolda 
benim yardlmc1lanm kimlerdir? deyince, havariler demi~
lerdi ki: Biziz Allah'1n yard1mcilan. israilogullann1n birta
kiml boylece inanm1~, _ pirtakiml da killretmi~ti. Nihayet 
Biz, o iman edenleri < · qu~manlanna kar~1 destekledik de 
boylece ustun geldiler . 

.I 

~._Allah Teala mii'min kullanna biitiin hallerinde, si::izlerinde, fiille-
rinde kendi kendileriyle olan durumlarmda ve mallarmda Allah'a yar
dtmct olmalanm emrediyor. T1pk1 c<Allah'a giden yolda benim yardim
ctlanm kim? dediklerinde Havarilerin isa (a.s.)ya icabet ettigi gibi siz 
de Allah'a ve Rasuliine icabet edin. Allah Azze ve Celle'ye davet konu
sunda kim bana yardtm eder? Havariler demi§lerdi ki: ((Biziz Allah'm 
yardtmctlan.» Havariler isa (a.s.)nm ta'bileridir. Onlar; senin gi::inde
rildigin gen;ekte sana yard1m edip bu hususta destek olacak ki§iler bi~ 
ziz, demi§lerdi. Bu sebeple isa peygamber, onlan ~am diyarmdaki Ya
hudiler ve Yunanhlar arasma propagandac1 olarak gi::indermi§ti. Ra
sfrlullah (s.a.) da haec giinlerinde aym §ekilde; Rabbtmm risaletini teb
lig edinceye kadar kim beni koruyacak? <;iinkii Kurey§'liler Rabbtmm 
risaletini teblig etmemi engelliyorlar, demi§ti. Nihayet Allah Teala Me-

Tefsir, C. XIV, F . 494 
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dine halkmdan Evs ve Hazrec kabilesini yard1mc1 olarak ganderdi de, 
ona biat edip desteklediler ve onu kendilerine hicret ettigi takdirde kl
Zila ve karaya kar§I koruyacaklanm bildir<}iler. Ashab1 ile beraber o, 
Medine'ye hicret edince de Allah'a verdik;eri sazii yerine getirip onu 
korudular. Bu sebeple Allah ve Rasulii onlara; yardimcilar, anlamma 
«Ansar» ad1m verdi ve bu, onlarm azel ismi oldu. Allah onlardan raz1 

· olsun ve onlan ho§nU.d etsin\ 
~srailogullarmm birtak1m1 baylece inanml§, birtalnmi da kiifret

mi§ti.» Meryem Oglu isa (a.s.) Rabbmm risaletini kavmine teblig edin
ce ve havarileri ona destek olunca; israilogullarmdan bir kiSmi Mer
yem Oglu isa'nm kendilerine getirdigi gen;eklere baglamp dogru yolu 
buldular. Bir k1sm1 da onun peygamberligini inkar edip getirdigi ger
c;eklerin di§ma c_;1k1p dalalete dii§tiiler. Ona ve annesine biiyiik iftiralar 
att1lar. Bunlar yahudilerdir. K1yamet giiniine kadar Allah'm ardarda 
gelen la'neti onlarm iizerine olsun. isa konusunda ona tabi' olanlardan 
bir grup ta a§m gittiler. Nihayet onu Allah'm kendisine lutfettigi nii
biivvet makammm iistiinde bir yere yiikselttiler. Baliik baliik oldular. 
Onlardan bir k1sm1 isa'mn Allah'm oglu oldugunu saylerken, bir k1sm1 
baba, ogul ve Ruh el-Kudiis'ten miite§ekkil uc;iin uc;unciisii oldugunu 
saylediler. Bir ba§ka grup da onun Allah'm kendisi oldugunu bildirdi
ler."Butiin bu garii§ler, Nisa suresinde tafsilatll olar~k ac;1klanmi§tlr. 

((Nihayet Biz, o iman edenleri dii§manlarma kar§I destekledik de 
baylece iistiin geldiler.>> H1ristiyan gruplardan onlara kar§I gelenlere 
destek olduk da digerlerine iistiin geldiler. Bu husus Hz. Peygamber'in 
bi'seti ile gerc;ekle§mi§tir. Nitekim imam Ebu ,Ca'fer Taheri der ki: Bi
ze Ebu 'Said ... Abdullah ibn Abbas'tan nakletti ki; o, §ayle demi§: Al
lah Azze ve Celle isa (a.s.)yi gage yiikseltmek istediginde, isa arkada§
larmm yamna gitti. Onlar 12 ki§i olarak bir evdeydiler. Ba§mdan su 
damhyordu. isa dedi ki: Bana iman ettikten sonra sizden birisi on iki 
kez beni inkar edecektir. Sonra §ayle dedi: Sizden hanginiz benim §ek
lime girdirilecek de benim yerime aldiiriilecek ve benim derecemde ya
mmda olacak? Ya§I en kii~iik olan bir delikanll kalkti ve; ben, dedi. 
isa ona; otur, dedi. Sonra tekrar aym sazii sayledi. Delikanll; ben, dedi. 
isa omi; otur, dedi. Sonra aym sazii tekrarladl, delikanll kalkti ve; ben, 
dedi.. Bunun iizerine isa ona; evet, sen osun, dedi. Ona isa (a.s.)mn 
§ekli verildi ve isa (a.s.) tavandaki delikten gage yiikseltildi. Yahu
dilemen isa'yt arayan garevli gelince, onun benzerini ald1 ve aldiirup 
hac;a gerdi. Ha varilerden bir k1sm1 ona inand1ktan sonra on iki kez · 
onu inkar ettiler ve tic; gruba aynld1lar. Bir grup dedi ki: Allah diledigi 
sure bizim aram1zdayd1, sonra gage yukseldi. i§te bunlar Yahudilerdir. 
Bir diger grup; Allah'm oglu diledigi surece bizim aram1zda oldu. Son
ra Allah; oglunu kendi katma yukseltti, dedi. i§te bunlar da Mesturi'-
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lerdir. Bir diger grup da dedi ki : Allah'm kulu ve Rasulii Allah'm iste
digi siirece aram1zda kald1. Sonra Allah onu kendi katma yiiceltti. i§
te bunlar da miisliimanlardir. Kafir olazy-·o iki grup, miisliiman olanla- . 
nn iizerine sald1rd1lar ve onlan yenip oldiirdiiler. Allah Hz. Muham
med'i gonderinceye kadar islam gizli ve kapah olarak duruyordu. Hz. 
Muhammed gelince «israilogullannm birtakmu boylece inanmi§, bir
takirni da kiifretmi§ti.>> Yani. lsa (a.s.)nm zamamnda israilogullarmdan 
bir klsm1 inanmi§ bir k1sm1 da kiifretmi§ti. «Nihayet Biz, o iman eden
leri dii§manlanna kar§I destekledik de boylece iistiin geldiler.» Muham
med (s.a.)in dinini kafirlerin dinine kar§I destekledik de iistiin geldiler. 
Bu, Taberi'nin bu ayetin tefsirindeki ifadesidir. Nesei de bu ayetin tef
sirinde Ebu Kiireyb kanahyla ... ibn Abbas'tan boyle dedigini naK,leder. 

Muhammed (s.a.) iimmeti, Allah'm emri gelinceye kadar hak ·iize
re sabit olmaya devam edeceklerdir. Onlar bu durumda iken Allah'm 
emri gelecektir. Ve nihayet onlardan en sonuncusu Meryem Oglu tsa 
(a.s.) ile birlikte Deccal'a kar§I sava§acaktlr. Nitekim sahih hadislerde 
boyle varid olmu§tur. Allah en iyisini bil{mdir. 

SAFF SURESiNiN SONU 



CUM'A SURESt 

(Medine'de mizil olmu§tur.) 

ibn Abbas ve Ebu Hiireyre derler ki: Rasulullah (s.a.) Cum'a na
mazmda, Cum'a ve Miinafikun suresini okurdu. Muslim Sahih'inde bu
nu rivayet eder. 
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Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla 

1 - GOklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Melik, Kud
dfis. Aziz, Hakim olan Allah'1 tesbih eder. 

2 - Dmmiler aras1ndan, kendilerine ayetlerini okuyan, 
onlan temizleyen ve onlara kitab1 ve hikmeti 6greten bir 
peygamber g6nderen O'dur. Halbuki onla;r, daha 6nce
leri gen;ekten apa~ak bir sap1khk ic;indeydiler. 
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3 - Onlardan ba~kalanna da. Ki heniiz onlara katilma
mi~lardlr. Ve 0; Aziz'dir, Hakim'dir. 

4 - Bu, Allah'lii lutfudur. Onu diledigine verir. Ve Al
lah, biiyiik lutuf sahibidir. 

Allah TetUa, goklerde ve yerde bulunanlarm kendisini tesbih etti
gini bildiriyor. Yani canh ve cans1z, konu§an ve konu§mayan btittin 
yarat1klarm Allah'1 tesbih ettigini haber veriyor. Nitekim isra suresin
de de «O'nu hamd ile tesbih etmeyen hie; bir §ey yoktur.» buyurmu§tu. 
(isra, 44) Tesbihin arkasmdan Allah Teala'mn «Melik, Kuddus» oldu
gunu bildiriyor. Yani 0, goklerin ve yerin sahibi ve hukmti ile bu iki
sinde tasarruf eden zattlr. Ve 0, her ttirlti eksikliklerden munezzeh, ke
mal Slfatlanyla muttas1f olan Kuddus'tur. <<Aziz, Hakim» dir. Bu Sl-
fatlarm tefsiri daha once birc;ok kere gec;mi§ti. · 

«Ummiler arasmdan, kendilerine ayetlerini okuyan, onlan temizle
yen, onlara kitab1 ve hikmeti ogreten bir peygamber gonderen O'dur.» 
Ummilerden maksad, Araplard1r. Nitekim Al-i imran suresinde de §6y
le buyurulur: «Kendilerine kitab verilenler ve kitabs1z ummilere; siz de 
mtisltiman oldunuz mu? de. Eger islam olurlarsa; dogru yola girmi§
lerdir. §ayet ytiz ~evirirlerse; sana yalmz teblig etmek dti§er. Ve Allah, 
kullanm gorendir.)) (Al-i imran, 20) Yalmzca ummilerin zikredilmi§ 
olmas1, onlardan ba§kalarmm bulunmamasm1 gerektirmez. Ancak um
milere Allah'm lutfu c;ok daha belig ve c;ok daha ac;1ktlr. Nitekim Allah 
Teala: <<Dogrusu bu (Kur'an); sana ve kavmine bir ogutttir.)) (Zuhruh, 
44) buyuruyor ki, bu Kur'an'l~ ogut alan ba§kalan ic;in Kur'an'm bir 
ogut oldugunu bildirmektedir. Aynca «Ve yakm akrabalanm uyar.)) 
(§uara, 214) buyuruyor ki, bu ve benzeri huktimler, Allah Teala'mn :<<De 
ki: Ey insanlar; ben gerc;ekten Allati'm hepiniz ic;in gonderciigi peygam
beriyim.)> (A'raf, 158) ve <<Bu Kur'an; bana sizi de, ula§tlgi kimseleri de 
uyarmam ic;in vahyolundu.>> (En'am: 19) kavilleriyle c;eli§mez. Yine Al
lah Teala Kur'an hakkmda <<Herhangi bir guruh onu inkar ederse; onun 
varacag1 yer ate§tir.» (Hud, 17) kavli ve peygamberliginin umumiligine, 
buttin mahlukata gonderilmi§ olup kizilm, karamn nebisi olduguna de
lalet eden ayetlerle bu ayet c;eli§ik degildir. Bu ayetin tefsirini, yine 
ayetler ve sahih hadislerle En'am suresinde bildirmi§tik. Hamd ve min
net Allah'a mahsustur. 

_Bu ayet-i kerime, Allah Teala'nu1 halil-i ibrahim (a.s:).Jn Mekke 
halkl ic;in dua ettiginde kendilerine onlardan bir rasul gondermesini ·ve 
bu rp.sultin Allah'm ayetlerini okuyup, onlan tezkiye etmesini ve on
lara/ kitab1 ve hikmeti ogretmesini istediginde, onun istegine cevab ve
rildigirii dogrulamaktadir. Alli:th Stibhanehu ve Teala -Hamd ve min-, 
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net ana mahsustur- yallarm karard1g1, peygamberin azald1g1, ihtiyacm 
arttig1, Arap ve Arap . almayanlarm yeryiiziinde Allah'm gazabma ugra
digi, Meryem Oglu isa (r.a.)nm getirrlli§ aldugu §eriata baglanan ~ak 
az bir kitle miistesna -ki bunlar ehl-i kitab'm bak1yyeleridir_:_ herke
sin sap1tt1g1 bir donemde, peygamber alarak anu gondermi§tir. Bu se
beple, ((Ummiler arasmdan, kendilerine ayetlerini akuyan, anlan te
mizleyen ve anlara kitab1 ve hikmeti ogreten bir peygamber gonderen 
O'dur. Halbuki anlar, daha onceleri ger~ekten apa~1k bir sap1khk ,i~iil.
deydiler.» Buyurmu§tur. f?oyle ki: Araplar ibrahim (a.s.)in dinine bag
hydllar. Onun dinini degi§tirip ana kar§I ~1kmi§lard1. Tevhid yerine 
§irki, yakin yerine §ekki kaymu§lar ve Allah'm izin vermedigi §eyler 
uydurmu§lardL Keza Ehl-i kitab da Allah'm kitabm1 degi§tirrni§, tah
rif ve te'vil etrni§ti. Bu esnada Allah Teala Hz. Muhammed'i -Allah'm 
salat ve selarn1 anun iizerine alsun- yiice bir §eriat, miikemmel bir ni
zam, kapsamh bir sistem ile biitiin mahlukata peygamber alarak gon
derrni§ti. insanlarm diinya ve ahiretleriyle ilgili muhta~ alduklan her 
§eyin k1lavuzu ve a~1klamas1 anun §eriatmdaydL insanlan cennete yak
la§tlran ve Allah'm nzasma laYik k1lan davet, anun ~agns1yd1. Cehen
neme yakla§tlran ve Allah'm gazabma gotiiren yallan yasaklayan, hii
kiim veren ve ana kanularda, teferruatta her tiirlii §ek, §iiphe ve reybi 
izale eden §eriat anun §eriatiydL Allah Teala -Hamd ve minnet O'na 
.mahsustur- oncekilerin biitiin giizelliklerini anda taplami§, eskiler
den hi~ bir kimseye verilmerni§ alan nimetleri ve daha sanrakilerden de 
hi~ bir kimseye verilmeyecek alanlan ana verrni§ti. Allah'm salat ve 
selam1 k1yaniet giiniine kadar anun iizerine alsun. 

((Onlardan ba§kalarma da. Ki heniiz anlara katilmami§lardir. Ve 
0; Aziz'dir, Hakim'dir.» imam Ebu Abdullah el-Buhari merhum der ki: 
Bize Abdullah aglu Abdiilaziz ... Ebu Hiireyre (r.a.)den nakletti ki; a, 
§6yle dem~§: 

Biz Hz. Peygamberin yamnda aturdugumuz bir s1rada Allah Teala 
ana Cum'a suresini inzal buyurdu. Burada ((Onlardan ba§kalarma da. 
Ki heniiz anlara katilmami§lardir.» buyuruluyardu. Halk: Ey Allah'm 
RasUlii; bunlar da kimler? dediler. Ancak Rasulullah (s.a.) anlara kar
§Illk vermedi. U~ kere sual edildi. Ararn1zda Selman el-Farisi de bulu-
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nuyordu. Rasulullah (s.a.), elini Selman'm s1rtma koyarak buyurdu ki: 
Eger ima.n Siireyya y1ldizmda olsayd1; §Unlardan bir\!ok ki§iler - veya 
ki§i demi§tir- yine ona ula§Irdi. Bu hadisi, Tirmizi, Nesei, ibn Ebu 
Hatim, ibn Cerir Taberi, Sevr ibn Zeyd kanaliyla.. . Ebu Hiireyre'den 
nakletmi§lerdir. Bu hadis, bu surenin Medine'de nazil oldugunu goste
riyor ve Rasulullah'm peygamberliginin biitiin insanlara §fl.mil oldugu
nu belirtiyor. Qiinkii «Onlardan ba§kalann kavlini iran'lilar diye tef
sir etmektedir. Bu sebeple Allah Rasulii iran'hlara, Bizans'hlara ve di
ger milletlere mektUblar yazmi§ ve onlan Allah'a davet,etmi§, getirdigi 
hakikata uymalanm istemi§tir. Buna binaen Miicahid ve bir ba§kasi 
<<Onlardan ba§kalarma da. Ki heniiz onlara katilmami§lardir.>> kavli 
ile iran'lllann ve Arap olmayanlardan Peygamberi tasqik eden herke
sin kasdedilmi§ oldugunu bildirmi§lerdir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize 
babam ... Sehl ibn Sa'd es-Saidi'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle 
buyurmu§: Ashab1mdan baz1 kimselerin soyunun, soyunun, soyunda oy
lesine kadmlar ve erkekler va:r ki; · hesabs1z olarak cennete girecekler
dir. Sonra Hz. Peygamber ((Onlardan ba§kalarma da. Ki heniiz onlara 
katllmami§lardir.» ayetini okumu§tur. Bununla daha sonra gelecek 
olan Muhammed iimmeti kasdedilmi§tir. 

HVe 0; Aziz'dir, Hakim'dir. n ~eriatmda ve kudretinde izzet ve hik
met sahibidir. 

«Bu, Allah'm lutfudur. Onu diledigine verir. Ve Allah, biiyiik lu
tuf sahibidir.» Allah'm Hz. Muhammed'e verdigi yiice peygamberlik ve 
onu bahusus bu ummete peygamber olarak gondermesi Allah'm biiyiik 
bir lutfudur. 

· 5 - Kendilerine Teyrat yukletildigi halde onu ta~Ima
yanlann misali, koca koca kitablar ta~1yan e~egin misali-
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dir. Allah'1n ayetlerini yalanlam1~ olan kavmin durumu ne 
de kotudur. Ve Allah, zalimler gurflhunu hidayete erdir
mez. 

6 __:_ De ki: Ey yahfldiler, butun insanlan bir yarra bira
karak yaln1z kendinizin mi Allah'In dostlan oldugunu id
dia ediyorsunuz? Qyleyse bunda samimi iseniz .olumu te
menni edin. 

7 - Yaptlklanndan dolay1 olumu kat'iyyen temenni 
edemezler. Allah, zalimleri bilendir. 

8 - De ki: Gen;ekten sizin ka~ap durdugunuz olume 
mutlaka yakalanacaksiniz. Sonra da goruleni ve gorulme
yeni bilene donduruleceksiniz. 0, size neler yaptlginiZl 
haber verecektir. 

Allah Tealll.; kendilerine Tevrat'1 verdigi ve anunla amel etmesini 
istedigi halde anu yerine getirmeyen yahudileri k1myar. Ve bunlann 
koca koca kitablar ta~1yan e~~k gibi olduklanm belirtiyor. Yani bun
larm durumu iizerine kitab yiiklenen ancak i~inde ne oldugunu bilme
yen ve hissi alarak onlan ta~1y1p muhtevas1m anlamayan merkeplerin 
durumu gibidir. Kendilerine kitab verilmi~ alan ~u yahudiler d':) anun 
lafzmi ezberleyerek, nlhunu anlamam1~lar ve geregince amel etmeyip 
a.ksine te'vil, tahrif V':) degi~tirme yoluna sapm1~lard1r. Onlarm duru
mu e~eklerin durumundan daha kotiidiir. Qiinkii e§egin anlaYI§I yok
tur. Bunlar ise zekiUanm kullanmamakta, idraklerini ~ah~tlrmamakta
dirlar. Bu sebeple Allah Teala A'rat suresinde : <<Onlar , hayvanlar gibi
dirler, hatta daha da sap1kt1rlar. i~te anlar; gafillerin k-=ndileridir .)) 
(A'raf, 179) buyurmaktadir. Burada is~ miiteak1ben: «Allah'm ayetle
rini yalanlam1~ alan kavmin durumu ne de kotiidiir. Ve Allah, zalimler 
giiruhunu hidayete erdirmez.•> buyurmaktadir. imam Ahmed ibn Han
bel der ki: Bize Numeyr ... ibn Abbas'tan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) 
§Oyle buyurmu~tur : Cum'a giinii, imam hutbe okurken konu§an kim
senin durumu koca kaca kitablar ta~1yan e~egin durumu gibidir. Ona; 
sus, diyenin cum'as1 da kabul degildir. 

«De ki: Ey yahudiler; biitiin insanlan bir yana b1rakarak yalmz 
kendinizin mi Allah'm dostlan aldugunu iddia ediyarsunuz? Oyleyse 
bunda samimi iseniz oliimii temenni edin. )) Siz, kendinizi hidayet, Mu
hammed ve ashabmm dalalet iizere oldugunu iddia ediyorsunuz ve eger 
bunda da samimi iseniz; bu iki gruptan hangisinin dalalette oldu~u 
belirlemek iizere oliimii isteyin. Allah Teala ((Yaptiklarmdan dolay1 olii
mii kat'iyyen temenni.;.-edemezler.•• buyuruyor. i§ledikleri kiifiir, zuliim 
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ve fas1khktan dolay1, bunu asla temenni edemezler. «Allah, zalimleri bi
lendir.» Biz, yahudilere meydan okuyan bu ayetle ilgili olarak Bakara 
suresinin 94-96 ayetlerinde soz etmi§tik. Nitekim Allah Teala orada 
§O¥le buyuruyordu: «De ki: Allah katmda ahiret yurdu ba§kalarmm 
degil de yalmz sizin ise ve bu iddiada samimi iseniz; haydin oltimii is
t~yin . . Onceden ellerinin kazand1gmdan dolaYI, onlar hi<; bir zaman 
onu (oltimii) isteyemezler, Allah · zalimleri hakk1yla bilir. Andolsun ki 
onlan, insanlardan §irk ko§anlardan daha c;ok hayata dii§kiin bulacak
sm. Onlardan her biri bin y1l omiir verilmesini ister. Halbuki c;ok ya
§atllmasi onu azabtan uzakla§tlracak degildir. Allah, onlann ne yap
tlgmi hakk1yla gorendir.n (Bakara, 94-96) Orada ac;Ikladigimiz gibi, Al
lah Teala ic;lerinden kimin sap1khk iizerinde bulundugunu belirlemek 
iizere oltimii istemelerini emrediyordu. Keza Al-i imran ·suresinde de 
yine H1ristiyanlara meydan okuyarak §Oyle buyuruyordu: «Sana ilim 
geldikten sonra; kim seninle tartl§Irsa de ki: Gelin, ogullanm1z1 ve ogul
lanmzi, kadmlanm1z1 ve kadmlarm1z1, kendimizi ve kendinizi c,;agira
hm. Sonra la'netle§elim. Allah'm la'netinin yalanc1lann iistiine olmasm1 
dileyelim.n (Al-i imran, 61) Meryem suresinde ise mii§riklere meydan 
okuyarak §Oyle buyurmu§tu: «De ki: Rahman, sap1khkta olanm giinle
rinin uzunlugunu uzatt1kc;a uzatlr. Nihayet tehdid edildikleri azab1 ve
ya k1yamet giiniinii ·g-ordiikleri zaman; kimin yerinin daha kotii ve ta
rafdarlarmm daha giic,;siiz olduklanm bileceklerdir.n (Meryem, 75),. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize ismail ibn Yezid ... ibn Ab
bas'tan nakleder ki; Ebu Cehil mel'un §Oyle demi§ : Ben, Muhammed'i 
Ka'be'nin yanmda goriirsem muhakkak onun iizerine gider ve onun 
boynunu c;ignerim. Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki: Eger 
oyle yapsayd1 melekler goz gore gore onu ahrlard1. Eger yahudiler olii
mii temenni etmi§ olsalard1, cehennemdeki yerlerini gore gore oliirler
di. RasUlullah (s.a.)a meydan okuyanlar ortaya c_;1km1§ olsaydllar; do
nii§lerinde ne ailelerini, ne de .mallanm bulurlardl. Bu hadisi · Buhari, 
Tirmizi ve Nesei Abdiirrezzak kanahyla f'/.la'mer'den rivayet eder. Bu~ 
hari miiteakiben; Amr ibn Halid; Ubeydullah ibn Amr'dim, o da _Abd'iil-

. ~erim'den bu hadisi rivai:et etmi~tir der. Nesei de aynca Abdu.[_lflhman 
Ibn Ubeyd kanahyla Ubeydullah Ibn Amr'dan nakleder ki; bli daha ta-
mam bir rivayettir: . . 

«De ki: Gerc,;ekten sizin kac;1p durdugunuz oliime ~utlaka yaka
lanacaksmiz. Sonra da goriineni ve goriilmeyeni bilene dondiiriileceksi
niz. 0, size neler yaptlgm1z1 haber verecektir.n Bu ayet Nisa suresindeki 
§U ayet gibidir: «Nerede olursamz olun, saglam ka.leler ic;inde dahi ol
samz oliim sizi bulacaktlr.» (Nisa, 78) Taberani'nin el-Mu'cem'inde 
Muaz ibn Muhammed kanahyla .. . Semure'den merfu' olarak nakledilir 
ki; Rasulullah (s.a.) §O_yle buyurmu§: Oliimden ka'c;anm durumu; top-
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ragm borcunu istedigi tilkinin durumu gibidir. Tilki ko§ar, ko§ar yo
·rulup giic;siiz dii§iince deligine girer. Toprak ona der ki: Ey tilki, bor
cumu ver. Boylece tilki dii§mamyla kar§Ila§Ir. Ve boynu kopuncaya 
kadar bu hali devam eder, en sonunda oliir. 

9 - Ey iman edenler; cum'a gunu namaz 191ll c;aglnl
dlgl vakit; hemen Allah'1n zikrine ko~un ve ah~-veri~i bl
ralnn. Bilirseniz bu, sizin i·c;in daha hay1rhd1r. 

10 - N amaz bitince, yeryuziine dag1hn. Ve Allah'1n 
lutfundan isteyin. Allah'1 c;ok zikredin ki felaha eresiniz. 

Cum'a giiniine cum'a admm verilmesi bu kelimenin birle§me an
lamma gelen cern' kelimesinden almml§ olmasmdand1r. <;iinkii miislii
manlar haftada bir kerre cum'a giiniinde biiyiik ma'bedlerde toplamr
la_r. Biitiin yarat1klarm yaratlh§l cum'a giinii tamamlanml§ ve kemale 
ermi§tir. <;iinkii goklerin ve yerin yaratlll§mm altmc1 giinii cum'a gii
niidiir. Adem, cum'a giinii yaratilmi§, cum'a giinii cennete girdirilmi§, 
cum'a giinii cennetten c;Ikanlmi§tir. Ve klyamet cum'a giinii kopacak
tir. Cum'a giiniinde bir an vard1r ki, mii'min o am denk dii§iiriip Allah'
tan kendisi ic;in hay1r isterse; muhakkak Allah onu kendisine verir. 
Bu husus sahih hadislerle sabittir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Hasan 
ibn Arefe ... Selman'dan nakletti ki; Hz. Peygamber §byle demi§: Ey 
Selman; Cum'a giiniiniin ne oldugunu biliyor musun? Ben; Allah ve 
Rasulii en iyi bilendir, dedim. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 0 giinde 
senin anan ve baban ~irle§tirilmi§tir -Veya; babalanmz birle§tirilmi§
tir, demi§tir - Ebu Hiireyre'den de buna benzer bir rivayet nakledil
mi§tir. Allah en iyisini bilendir. 

Eski dillerde cum'a giiniine Arube giinii derlerdi. Sabit olduguna 
gore bizden onceki milletlere de cum'a giinii emredilmi§ ancak onlar 
sap1khga dii§mii§lerdir. Yahudiler yaratlh§m heniiz gerc;ekle§medigi 
cuma'rtesi giiniinii, H1ristiyanlar yaratlh§m ba§lad1g1 pazar giiniinii 
tercih etmi§ler, Allah Teala bu iimmet ic;in de yaratlll~m tamamlamp 
kemale erdigi cum'a giiniinii tercih etmi§tir. Nitekim Buhari ve Miislim, 
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Abdurrezzak kanallyla .. . Hemmam ibn Munebbih'ten naklederler ki; 
Ebu Hureyre'nin bize anlatt1g1 hadiste Rasulullah (s.a.) §Oyle buyur
mu§tur: Onlara her ne kadar kitab bizden once verilmi§se de biz, kl
yamet gunu onde olan sonrakileriz. Hem bugun, Allah'm onlara farz 
k1ld1g1 gundur, ancak onlar bunda ihtilafa dti§tuler. Ama Allah Teala 
bizi onda dogru yola goturdu. insanlar bunda bize tabi'dirler. Yann 
(cumartesi) yahudilerin, obur gun (pazar) H1ristiyanlarmd1r. ifade Bu
hari'ye aittir. Muslim'in lafz1 ise §Oyledir : Allah Teala, bizden onceki
leri cum'a gununden sap1tt1. Cumartesi gunu Yahudilerin, pazar gunu 
de H1ristiyanlarmd1r. Allah Teala bizi getirdi ve bize cum'a gununu ve
rerek hidayete erdirdi. Boylece cum'a, cumartesi ve pazan pe§pe§e ge
tirdi. Aym §ekilde onlar k1yamet gunu de bize tabi'dirler. Biz dunya eh
linin sonuncusu, k1yamet gununun ilkiyiz. Yaratlklardan aralarmda ilk 
once karar verilenler, bizleriz. 

Allah Teala cum'a gunu; mu'min kullarmm ibadet ic;in toplanma
lanm emrederek buyuruyor ki : «Ey iman edenler; cum'a gtinu namaz 
ic;in c;agnldigm1z vakit, hemen Allah'm zikrine ko§un.n Allah'1 zikret
mek ic;in yonelin, kasdedin ve yuruyun. Buradaki km~ma ile h1zll yu
ruyti§ degil, Allah'm zikrini kasdetmek murad edilmi§tir. Bu ayet-i ked
me, Allah Teala'mn §U kavli gibidir : <<Kim de ahireti ister ve onun ic;in 
inanmi§ olarak gerekli c;abay1 gosterirse ... " dsra, 19) Orner ibn Hattab 
ve Abdullah ibn Mes'ud bu ayeti (~I~~ jl ~l.t) ~eklinde okuyarak 
Allah'm zikri ile gec;irin anlamuu vermi~l erclir . Namaz ic;in ko§mak ya
saklanmi§tlr. Nitekim Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde, Ebu Hurey
re'den nakledilir ki ; Rasulullah (s.a .) ~oyle buyurmu:~tur : 

1 i , ~- .: ~·\ ~\ ' -·~~, ~ 'il'~-: ('~Vci' ~~5JI jll '··~ ~~'/1 '~;,;I~\ _,.~ t:' ):> .J" r J ~ y J :--:.. ~ i ~ _, ! , .J-" , , r , , , 
\ ' ' ....... ' ~' 

lj~, \! ·p\!~ j 
Kameti duydugunuz zaman, namaz ic;in yuruyun. Uzerinizde su

kunet ve vakar bulunsun. H1zll ko§maym. Ula§t1gm1z namaz1 k1lin, ge
c;irdiginizi de tamamlaym. Laf1z Buhari'nindir. Ebu Katade der ki : 

Rasulullah (s.a.) ile beraber namaz k1ld1glmlz bir s1rada, baz1 ki
§ilerin pat1rt1S1 duyuldu. Rasulullah (s.a.) namaz1 bitirince; ne oluyor
sunuz? dedi. Onlar; biz namaz ic;in acele ediyorduk, dediklerinde, bu-
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yurdu ki: Oyle yapmaym. Namaza geldiginizde sakin olun. Yeti§tiginiz 
namaz1 k1lm, yeti§emediginizi tamamlaym. Bu hadisi Buhari ve Mus
lim tahric etmi§lerdir. Abdurrezzak der ki : Bize Ma'mer ... Ebu Hurey
re'den nakletti ki; Ras·Ulullah (s.a.) §oyle buyurmu§ : Namaz vakti gel
diginde, ona ko§arak gelmeyin, yuruyerek gelin. Sakin ve vakarh olun. 
Namazdan yeti§tiginiz k1sm1 k1lm ,yeti§mediginizi tamamlaym. Bu ha
disi Tirmizi aym §ekilde Abdurrezzak kanahyla ... Ebu Hureyre'den nak
letmi§tir. Hasan der ki: Allah'a andolsun ki, burdaki ko§mak ayakla 
ko§mak anlamma degildir. Musliimanlar, namaza sukunet ve vakar 
ic;inde gelmekle emrolunmu§lardlr. Gonulleri ve niyyetleriyle hu§U.!o 
ic;inde olmakla emrolunmu§lardlr. 

Katade, «Allah'm zikrine ko§un.)) kavli hakkmda der ki : Kalbin ve 
amelinle Allah'm zikrine yuru ve git. 0, Allah Teala'mn «0 kendisinin 
yam s1ra ko§maya ba§laymca)) (Saffat, 102) kavlini; onunla beraber 
yurumeye ba§laymca, diye te'vil edermi§. Muhammed ibn Ka'b, Zeyd 
ibn Eslem ve ba§kalarmdan da bu §ekilde rivayet edilmi§tir. Cum'a na
mazma gelenin gelmezden once gusletmesi mustahabd1r. Nitekim Bu
hari ve Muslim'in Sahih'lerinde Abdullah ibn Omer'den nakledilir ki; 
Rasulullah (s.a.) : 

Sizden biriniz cum'aya geldigi zaman gusletsin, buyurmu§tur. Yi
ne Buhari ve Muslim, Ebu Said'den naklederler ki; Rasulullah (s.a.) 
§Oyle buyurmU§tUr : Cum'a gunu, y1kanmak ihtilam olan herkese vacib
tir. Ebu Hiireyre de der ki : Rasulullah (s.a.) &oyle buyurdu : 

_, _,- _,_1 _ _,, ·:., ch:::. "J('. 4 J-1~~ J , r· _, .. tS'~~ ~ ~ .. -
·..l.-> J ._ )v--:. i- - . U' • l..i (...) '• u> . ,. , ,. ""' , .... 

Y~di giinde bir gusletmek ; Allah'm her miisliiman iizerindeki hak
kldlr. Mtisliiman ba§ml ve bedenini y1kar. Bu hadisi Muslim rivayet 
eder. Cabir (r.a.)den nakledilir ki ; Rasulullah (s.a .) §oyle buyurmu~ : 

Her miisluman erkegin yedi gunde bir gun y1kanmas1 gerekir ki bu, 
cum'a gunudur. Bu hadisi imam Ahmed, Nesei ve ibn Hibban rivayet 
ederler. imam Ahmed der ki: Bize Yahya ibn Adem'in ... Evs ibn Evs'
ten naklettigine gore, o; ben Rasulullah (s.a.) m §oyle buyurdugunu 
i§ittim, demi§tir : Her kim, cum'a gunu gusleder ve guslettirirse, erken 
kalkar ve erken kaldmrsa, yurur ve bilinmezse, imama yakla§lr ve din
leyip onu bozmazsa, att1g1 her ad1m ic;in gunduzu oruc;lu, gecesi iba
detli bir yllhk ibadet ecri vard1r. Bu hadisin muhtelif rivayet tarikleri 
ve ifade tarzlan bulunmaktad1r. Dort Sunen kitabmm sahipleri onu 
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tahric etmi§, Tirmizi de; bu hadisin .hasen oldugunu, bildirmi§tir. Ebu 
Hiireyre (r.a.) den bildirilir ki; RasO.lullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: 

Kim Cum'a giinii cenabetten gusletmek i.izere y1kamr da sonra ca
miye giderse; bir deve kurban etmi§ gibi olur. ikinci saatta giderse, bir 
s1g1r kurban etmi§ gibi olur. U~iincii saatta giderse, boynuzlu bir ko~ 
kurban etmi§ gibi olur. Dordiincii saatta giderse, bir tavuk kurban et
mi§ gibi olur. Be§inci saatta giderse, bir yumurta vermi§ gibi olur. 
imam hutbeye ~1kmca melekler gelip ogiidii dinlerler. Buhari ve Mus
lim bu hadisi tahric etmi§lerdir. Cum'a giinii ki§inin en giizel elbisele
rini giymesi, koku si.iriiniip agzm1 misvaklamas1, temizlenip armmas1 
mustahabd1r. Ebu Said'in yukanda ge~en hadisinde cum'a giini.i ihti
lam olan herkesin y1kanmas1 vacibtir, misvak siirmesi gerekir ve aile
sinin kokusundan da siiriilmelidir, denildigi belirtilir. imam Ahmed der 
ki: Bize Ya'kO.b ... Ebu EyyO.b el-Ensari'den nakl~~tti ki; o, ben RasO.lul
lah'm §Oyle buyurdugunu duydum, demi§tir: Kim, cum'a giinii gusle
der ve varsa ailesinin kokusundan siiriiniir, elbisesinin en giizelini gi
yer, sonra ~1k1p mescide girerek -miimkiin olur da- riikO.'a vanr ve 
kimseye eziyyet etmezse; sonra imam hutbeye ~1k1p namaz k1lmcaya 
kadar susarsa; o, bu cum'a ile ertesi cum'a arasmda kendisi i~in bir kef
faret olur. Ebu DavO.d ve ibn Mace'nin Siinen'lerinde Abdullah ibn Se
lam'dan nakledilir ki; o, RasO.lullah'm minberde §Oyle dedigini duymu§: 
Ne olurdu sizden biriniz i§ elbisesinin dl§mda cum'a giinii i~in iki elbise 
satm alml§ olsayd1. Hz. Ai§e'den de nakledilir ki; RasO.lullah (s.a.) bir 
cum'a giinii halka hutbe irad etmi§ ve onlann iizerinde bedevilerin giy
digi (Hemmar) ad1 verilen elbise varml§. Buyurmu§ ki: Sizden biriniz 
imkan bulursa i§ elbisesinin di§mda cum'a giinii i~in iki elbise edinsin. 
ibn Mace bu hadisi rivayet eder. 

«Cum'a giinii namaz i~in ~agnld1g1 vakit.» Buradaki ~agn ile Ra- · 
sO.lullah (s.a.) minbere ~1k1p oturunca okunan ikinci ezan kasdedilmek
tedir. Mii'minlerin emiri Osman ibn Affan'm fazla olarak okuttugu bi
rinci ezan ise halkm ~ogalmas1 nedeniyle ihdas edilmi§tir. Nitekim Bu
hari merhO.m §6yle der: Bize Adem ibn Ebu iyaz ... Said ibn Yezid'in 
§Oyle dedigini bildirdi: Hz. Peygamber, Ebubekir ve Orner devrinde 
cum'a giinii ezam imam minbere g1k1p oturdugu zaman okunurdu. Bir 
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siire sonra Osman halife olup halkm niifusu artmca, Zevra iizerinde 
ikinci ezam okuttu. Yani Medine'de mescide yakm olan evlerin en yiik
segi olan Zevra admdaki evin iizerinde bu ezan okunuyordu. ibn Ebu 
Hatim der ki: Bize babam ... Mekhul'den nakletti ki; cum'a giinii mu
ezzin ilk ezam imam hutbeye <;1ktlg1 zaman okurdu, sonra namaz kih
mrdL i§te bu ezan; okundugu zaman ah§-veri§in haram oldugu ezan
dir. Hz. Osman halkm toplanmas1 ic;in imamm hutbeye c;1kmasmdan 
once bir ezan okunmasm1 emretmi§tir. Cuma'ya gelme emri kadmlarm, 
kolelerin ve c;ocuklarm di§mda kalan hiirlere hast1r. Hasta ve miisa
firler rna "zur say1hrlar. Fiiru kitablarmda belirtildigi gibi, hastabak1c1 
ve benzeri oziir sahipleri de ma'zurdurlar. 

((Ve ah§-veri§i b1rakm.ll Namaz ic;in c;agmld1g1 vakit Allah'm zikri
ne ko§un ve ah§-veri§i b1rakm. Bu emre binaen bilginler; ikinci ezan
dan sonra ah§-veri§in haram oldugunda ittifak etmi§lerdir. 0 esnada 
kar§Ihkh olarak vermenin ve almamn sahih olup olmad1g1 konusunda 
iki gorii§ vard1r. Ancak ayetin zahiri -yerinde de belirtildigi gibi- bu- · 
nun ·sahih olmad1gm1 gostermektedir. Allah, en iyisini bilendir. 

«Bilirseniz bu, sizin ic;in daha hay1rhd1r.n Ah§-veri§i b1rak1p Allah'
m zikrine ve namaza ko§mamz bilirseniz diinya ve ahirette sizin ic;in 
daha hay1rhd1r. 

((Namaz tamamlamp bitince)) aynlmca <<Yeryiiziine dag1lm. Ve 
Allah'm lutfurtdan isteyin.n Allah Teala ezandan sonra her tiirlii ah§
veri§i yasaklay1p cum'a ic;in toplanmay1 emrettikten sonra, namaz bi
tince yeryiiziine dag1hp Allah'm lutfunu ara§tlrmaya izin veriyor. irak 
ibn Malik (r.a.) cum'a namazm1 k1lmca doner ve caminin kap1smda 
durup §byle dermi§: Allah'1m; Senin c;agrma ko§tum, namaz1m k1ld1m, 
bana emrettigin gibi dag1ldim, artlk bana lutfundan nz1k ver. <;iinkii 
Sen, nz1k verenlerin en hay1rhs1sm. Bu hadisi ibn Ebu Hatim de riva
yet eder. Selef'ten baz1larmdan nakledilir ki; kim cum'a giinii namaz
dan sonra ahr veya satarsa Allah kendisi ic;in yetmi§ kere miibarek kl
lar. Qiinkii Allah Teala: «Namaz bitince yeryiiziine dag1lm. Ve Allah'm 
lutfundan isteyin.n buyuruyor. 

«Ve Allah'1 c;ok zikredin ki, felaha eresiniz.n Ald1gm1z sattigmiz, 
verdiginiz ve ald1gm1z hallerde Allah'1 c;okc;a zikredin ve diinya me§ga
lesi sizi ahiret yurdundaki faydalardan ahkoymasm. Bu sebeple hadis-i 
§erif'te varid olur ki : Kim pazarlardan birine gider ve; Allah'tan ba§ka 
ilah yoktur, yalmz 0 vard1r, e§i ve benzeri yoktur, miilk O'nundur, hamd 
O'nad1r ve 0, her §eye kadirdir, derse; ona bin kere bin iyilik yaz1hr ve 
bin kere bin kotiiliigii de silinir. Miicahid der ki: Kul Allah'1 ayakta, 
oturarak ve yatarak zikretmedikc;e Allah katmda O'nu c;okc;a zikreden
lerden saYllmaz. 
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i Z A H I 

Ke§§af ve sairede mezkur olduguna gore baz1lan demi§lerdir ki; bu 
nidadan murad imamm minbere oturdugu s1radaki ezand1r. RasUlul
lah'm bir muezzini bulunurdu (Yani Cum'a ic;in yalmz bir muezzin 
ezan ve kamet ederdi ki Bilal-i Habe§i Rad1yallahu anh'tlr.) Yoksa Ra
sulullah'm birden ziyade muezzini yok degildir. Nitekim ramazanda sa
hur vakti Bilal-i Habe§l,. ezan okur, sabah namaz1 ic;in de ibn Ummi Mek
tUm okur olduguna dair rivayetler vard1r. Minbere oturdugu zaman 
mescidin kap1s1 uzerinde ezan okurdu. Sonra Rasulullah minberden in
diginde de muezzin namaza kamet getirirdi. Sonra Ebubekir ve Orner 
(r.a.) zamanlannda da boyle idi. Ta ki Hz. Osman (r.a.) zamam oldu, 
halk c;ogald1, Medine buyuyup evlerin mesafesi uzakla§tl, o vakit Hz. 
Osman diger bir muezzin ilave etti. Birinci ezamn Zevra denilen hfme
si uzerinde okunmasm1 emreyledi, minber uzerine oturdugu zaman da 
ikinci muezzin ezan okurdu. indigi zaman da namaz ic;in kamet eder
di. Bu hie; kimse tarafmdan ay1planmad1. Bu suretle Cum'a ic;in iki 
ezan bir kamet uzerine icma' vaki' oldu. 0 vakitten beri teamlll de bu
nun uzerine cereyan etti. Buhari, Zuhri tarik1yla Saib ibn Yezid'den 
§Unlan rivayet etmi§tir : 

1 - H;z;eti Peygamber (s.a.), Ebubekir ve Orner (r.a.) zaman
larmda Cum'a gunu nida, birincisi imam minbere oturdugu zaman 
olurdu. Vaktaki Hz. Osman (r.a .) zamam oldu ve halk c;ogald1, Zevra 
uzerinde uc;uncu niday1 emreyledi. 

2 - Cum'a gunu uc;uncu ezan okumay1 ziyade eden Hz. Osman 
(r.a.) idi ki, Medine ahalisi c;ogald1g1 zaman idi. Hz. Peygamber (s.a.) 
zamanmda ise bir muezzinden ba§ka yoktu ve Cum'a gunu ezan okuma 
imam minbere oturdugu s1ra idi. 

3 - Cum'a gunu uc;uncu ezan okuyu§U mescid ahalisi c;ogald1g1 
zaman Hz. Osman emretti, onceleri Cum'a gunu ezan okuma imam 
oturdugu zaman idi. 

4 - Rasulullah (s.a.) ve Ebubekir ve Orner (r.a.) zamanlarmda 
Cum'a gunu ezan, birincisi imam Cum'a gunu minbere oturdugu s1ra 
idi, sonra vaktaki Hz. Osman (r.a.) (Rad1yallahu anh)m hilafetinde 
halk c;ogald1, Osman Cum'a gunu uc;uncu ezam emreyledi de o, Zevra'da 
okundu. Binaenaleyh emir bu minval uzere sabit oldu ... Bu rivayetlerin 
birinde ikinci ezan okuyu§, digerlerinde uc;uncu nida, uc;uncu ezan oku
YU§, uc;uncu ezan denilmesi hep bir manayad1r. Maksad Hz. Osman za
mamnda emrolunan iki ezand1r ki biz buna dl§ ezam ta'bir ederiz. Bun
dan sonra hatibin minbere oturdugu s1ra okunan ikinci ezana da ic; 
ezam deriz. Bunlann uc;uncusu de namaza ba§lamak ic;in olan kamet 
olur. Ezan ile kamete iki nidan ve iki ezan dahi denir. Bu i'tibar ile ta-
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rih nokta-i nazanndan, sonra ba§laml§ olan dl§ ezanma i.ic;i.inci.i nida 
veya i.ic;i.inci.i ezan denildigi gibi kametten kat'1 nazarla hass manas1yla 
ezan mi.ilahaza edilerek ikinci ezan dahi denilmi§tir. Has1h Peygamber 
zamanmda Cum'a ic;in birinci nida hatib minbere oturdugu zaman mes
cidin kap1s1 i.isti.inde okunan ezan, ikinci ezan da hatib inerken edilen 
kamet idi. Hz. Osman zamanmdan beri tekarri.ir etmi§ olan icma' ve te
amiile nazaran da birinci nida Cum'a vaktinin duhuliyle okunan dl§ 
ezam, i.ic;i.inci.isi.i de kamettir. Bu ayette u<;agnld1g1 zaman)) kavlinden 
murad da ilk okunan ezi'm olmak lazlm gelecegi a§ikardlr. <;i.inki.i bi
rinci ezan okununca nida, yani zikrullah'a ko§mamn §artl olan c;agi
nlma vaki' olmu§ olur. Fakat birinci ezan hangisi i'tibar edilmeli? Yu
kanda naklettigimiz vec;hile bir tak1mlan yalmz Peygamber zamamn
daki birinci ezam nazar-1 i'tibara alarak ko§manm vacib olmasmm, ha
tibin minbere oturdugu zaman okunan ezan ile ba§layacagma kail ol
mu§lardlr. ilk nazarda bu, pek muvaflk gibi gori.ini.ir. Lakin Kenz §er
hi, el-Bahr er-Raik'te ve Tenvir'i.il-Ebsar ve sairede beyan olundugu i.ize
re Hanefilere gore en sahih olan budur ki bu vi.icub ilk okunan dl§ ezan 
ile ba§lar. <;i.inki.i Cum'aya davet ic;in sesleni§ bununlad1r. Fetava-y1 
Hindiyye ~e mes'eleyi §Oyle nakleder: Ko§mak ve all§-veri§i terketmek 
ilk ezan ile\ vacib olur. Tehavi demi§tir ki: Minber ezam Slrasmda kO§
mak vacib ve ah§-veri§ mekruh olur. Hasan ibn Ziyad demi§tir ki: Mu'
teber olan minaredeki ezand1r. En sahih olam budur ki; zevalden evvel 
ezan mu'teber degildir. Mu'teber olan, zevalden sonraki ezand1r. Gerek 
minber i.izerinde olsun, gerek Zevra i.izerinde . . . Filhakika ayetteki ni
dadan murad, Cum'aya davet i<;in olan ezan olmak zahirdir. Umumi 
davet i<;in okunan ezan da zevalden sonra vaktin girmesiyle dl§arda oku
nan ilk ezand1r. ic;erde okunan ikinci ezan haricdekilere duyurma ma
hiyyetinde degil hazirdakilere kar§l hutbeye ba§lamayl i'lan suretiyle 
Si.innet-i Nebeviyye'yi ikame manasmad1r. Rasulullah zamanmda min
bere oturulduktan sonra mescidin kap1s1 i.izerinde okunan bir ezanda 
hem harice kar§I davet, hem hutbeye ba§lamay1 i'lan maksadlanm ifa
de edebiliyordu. Fakat memleket bi.iyi.iyi.ip cemaat c;ogald1ktan sonra 
matlub olan bu iki mana ve maksadm kemaliyle ifas1 i<;in yalmz bir 
ezanm kifayet etmemeye ba§lad1g1 gori.ildi.igi.i zaman, a<;1klandig1 gibi 
iki ezan tekerri.ir etmi§ ve icma' ile teami.il bunun i.izerine cereyan eyle
mi§ olmakla ayetten zahir olan umumi davet manasmm dl§arda oku
nan birinci ezana muntab1k olacag1 da zahir olur. i§te bu suretle fik
hen bizce en sahih olan budur. 0 halde Cum'a gi.ini.i gi.ine§in zevaliyle 
ogle vaktinin giri§inden itibaren Cum'aya c;aguan ilk ezan okundugu 
vakit; «Hemen Allah'm zikrine ko§un.>> o nidadan evvel ne kadar erken. 
gidilirse 0 kadar afdal olmakla ·beraber kO§manm vacib OlU§U ezandan 
itibaren ba§lar. Demi§lerdir ki: Burada ko§madan maksad, me§glll ol-

T efsir, C XIV , F . 495 
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dugu i§i hemen b1raklp vakit gec;irmeksizin hutbeye yeti§meye c;ah§
maktlr. Tela§ ile ko§arak gitmek demek degildir. Hz. bmer'den ve ibn 
Mes'ud'dan, ibn Abbas'tan ve daha digerlerinden; hemen gidiniz, ma
nasma oldugu da nakledilmi§tir. ¢iinkli sa'y; ko§mak manasma oldugu 
gibi <;all§mak manasma da gelir. Onun ic,;in burada sa'y ko§mak degil, 
kasd, yani dogru gitmektir. Ve sa'y her amelde tasarruftur. Hasan'dan 
da; ayaklar iizerinde sa'y degil, lakin niyyat ve kalbler iizerinde, diye 
naklolunmu§tur. Bununla beraber imam Muhammed ibn Hasan (Ra
himehullah) Muvatta'mda demi§tir ki: ibn Orner (r.a.) Baki' kabris
tamnda iken kameti i§itmi§ ve siir'atle yiiriimii§tii, Muhammed der ki: 
Kendini yormad1k<;a bunda da beis yoktur. Hindiyye'de; mescide h1zh 
yiiriiyii§ ile ko§arak gitmek bizce de ve amme-i Fukaha indincie de va~ 
cib degildir. Miistehab olmasmda ihtilaf edilmi§tir. En dogru alan se
kinet ve vakar iizere yiirumektir. Buhari ve sair Kiitiib-i Sitte'de riva
yet olundugu iizere Ebu Hureyre (r.a.) demi§tir ki: Rasulullah (s.a.) 
Hazretlerini i§ittim §byle buyurdu: Namaza kamet olundugu vakit ana 
ko§arak gelmeyin yiiriiyerek gelin, sekineti iltizam edin yeti§tiginizi kl
lm, yeti§emediginizi tamamlaym. Zikrullah mefhumu esas i'tibanyla 
Allah'1 anmak veya Allah'm va'd ve ihtan demek oldugunda Kur'an, 

\ tesbih, tahmid, va'z, hutbe ve namaz hepsine §amil olur. Fakat Cum'a
mn §artlarmdan ve erkamndan alan zikr, hutbe ve namaz oldugu ci
hetle burada ko§ulmas1 vacib alan zikrullah, hutbe ile namaz diye tef
sir olunmu§tur. Hidaye §erhi inaye'de hutbe olduguna miifessirinin 
icma'1m sbylemi§tir. Maamafih icma' ve ittifak yalmz hutbe olmasm
da degil, hutbenin dahi maksud olmasmdand1r. Onun ic,;in Feth el-Ka
dir'de der ki: Tefsirde mezkur alan murad, hutbe ve salatbr. Hazreti 
Peygamber. (s.a.) bmriinde Cum'a namazm1 hutbesiz k1lmam1§ oldugu 
ic,;in hutbe Cum'amn §artlarmdan birisidir. Bu ayet geregince hutbede 
zikrullah ta'biriyle ifade edilmi§ oldugundan imam-1 A'zam Ebu Hani
fe (Rahmetullahi aleyh) demi§tir ki hutbenin riiknii zikrullah'br. Bi
naenaleyh siibhanallah, el-Hamdiilillah, Allah'ii Ekber gibi zikrullah 
1tlak olunabilen en k1sa bir zikr ile de hutbenin farz1 eda edilmi§ ola
bilir. Bu zikrin biraz uzunca olmas1, va'z, nasihat ve duay1 tezammun 
etmesi ise siinnettir. ~u halde siinnetlerine riayet etmeyerek k1saca el
Hamdiilillah ile iktifa etmek mekruh olursa da Cum'amn §arb · alan 
hutbenin riiknii kerahet ile birlikte eda edilmi§ demek olacagmdan on
dan sonra namaz sahih olabilir. Lakin imameyn demi§lerdir ki; bu
nun riiknii hutbe 1tlak olunabilecek kadar uzunca bir zikrullah olma
Sldlr ki en az1 tic; ayet veya namazdaki te§ehhiid mikdan, yani tahiyyat 
kadar olmaktlr. iki hutbe olmas1 ve bunlarm mikdan, Tebareke, Amme · 
sureleri gibi uzun ve mufassal denilen bir sure kadar olmas1, bgiidii, ke
lime-i §ehadeti, salevatl tazammun etmeleri gibi diger ozellikler sun-
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netlerindendir. imam ~afii ise demi§tir ki ; iki hutbe okunmaymca caiz 
olmaz. Birincisi Allah'a hamdi ve Peygambere salat'ii selam1 ve Allah'
tan korkmayl tavsiye edip bir ayet klraetini ihtiva etmesi ikincisi de . 
bOyle, §U kadar ki ayet yerine mii'min erkekler ve mii'min kadmlara du
aYl kapsamalld1r. Qiinkii Rasulullah zamamndan beri tevariis boyle iki 
hutbe iizerine cereyan etmi§tir. Fakat Kur'an'da sade «Allah'm zikrine 
ko§unn buyurulmu§ ve az1 <;ogu ay1rd edilmemi§ bulundugu i<;in imam-1 
A'zam bundan hutbenin asla terki caiz olmayan riiknii az veya <;ok zik
rullah denebilecek bir mikdar olmas1 laz1m gelecegini ve bundan fazla 
olarak cereyan eden tevariisiin hiikmii ise siinneti ifade edecegini an
latmi§tlr. 

Bu vesile ile Hanefi mezhebinde hutbenin baz1 apkamm1 ozetlemek 
faydall olur : 

Hindiyye ve sairede yaz1ll oldugu iizere : Cum'amn edasmm §artla
rmdan birisi de namazdan evvel hutbedir. Hatta hutbesiz k1lsalar veya 
hatib hutbeyi vaktinden evvel okusa caiz olmaz. Hutbenin farz1 ve siin
neti vard1r. Farz1 iki §eydir: Birisi vakittir ki zevalden sonra ve namaz
dan evvel~r. H~tta hutbeyi zevalden evvel veya namazdan sonra oku
sa caiz olmaz. Ikincisi de zikrullah'tlr. Bir hamd yahud bir tehlil ya
hud bir tesbih dahi farza kifayet edebilir. Ancak hutbe kasd1yla olma
hdir. Aks1rmak gibi diger bir sebeble el-Hamdiili'l-lah veya Siibhanallah 
yahud La ilahe illallah dese hutbe yerine ge<;meyecegi k.onusunda itti
fak vard1r. Hatib hutbeyi yalmzca yahud sade kadmlarm huzurunda 
okusa caiz olmaz. Cemaat uyumu§ bulunsa veya sag1r iseler caiz olur. 

Hutbenin siirinetlerine gelince on be§ kadar saYilmi§tlr: 
1 - Taharet. 2 - Ayakta dikilmek (Buhari'de rivayet olundugu 

iizere Hz. Peygamber (s.a.) kaimen hutbe okurdu, sonra oturur sonra 
yine k1yani buyururdu ki el 'an yapt1g1m1z gibi.) Oturarak veya yan . 
gelerek okusa (siinnete muhalif ve binaen.aleyh keraheti ile) caiz olur. 
3 - Yiiziinii cemaata donmek. 4 - Hutbeden evvel iginden euzii gek
mek. 5 - Hutbeyi cemaata i§ittirmektir. i§ittiremezse de caiz olur. 
6 - Allah'a hamd ile ba§lamaktlr. 7 - Allah'a laYik sena. 8 - iki ke
lime-i §ehadet. 9 - Peygambere salavat. 10 - Vaaz ve ogiit. 11 - Kur'
an okumak. Terk eden kotiiliik etmi§ olur. Mikdan iig k1sa ayet veya 
bir uzun ayettir. 12 - ikinci hutbe ile Allah Teala'ya hamdii senaYl 
ve Peygambere salevati tekrar etmektir. 13 - Bunda miisliiman erkek 
ve kadmlara duay1 ilave etmektir. 14 - iki hutbeyi uzun ve mufassal 
surelerden bir sure kadar hafifletmek. Hutbeyi gok uzatmak mekruh
tur. 15 - iki hutbe arasmda oturmaktlr. Bu celsenin mikdan zahir-i 
rivayette iic; ayet okuyacak kadard1r. iki hutbe arasmda bu celseyi terk 
ile hatib kotii davram§ta bulunmu§ olur. Rasulullah'a uyarak hatib · 
minbere t;Ikmak ve hutbeden evvel oturmak dahi siinnettendir. Hidaye 
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§erhi Feth el-Kadir'de denir ki : Ogiit, te§ehhiid, salevat, iki hutbe ve 
uzun ve mufassal surelerden bir sure kadar olmak gibi yukarda zikro
lunan siinnetleri mii§temil olduktan sonra hutbenin k1sa yap1lmas1 ve 
namazm uzat1lmas1 da flk1h ve siinnettendir. Hatibin sesini yiikseltme
si ve ikincisinde cehrin birincisinden biraz hafif olmas1 da hutbenin 
miistehablarmdandir. Hulefa-i Ra§id'in, Peygamberin iki amcas1 
Hamza ve Abbas'm hutbede yadedilmeleri de giizel goriilmii§tiir. Ve oy
le tevariis cereyan edegelmi§tir. (Tecnis ve Hindiyye) . 

Hatibin Cum'a'da imamete ehil olmas1 da hutbenin §artlarmdan
dir. (Zahidi). 

Hatibin hutbe halinde lak1rd1 etmesi mekruhtur. Meger ki emr-i 
bilma'rllf ola. (Feth el-Kadir). 

imam, hutbeye <;1kti m1 ne salat, ne de kelam yoktur. Maamafih 
imameyn; hatib pkt1g1 zaman heniiz hutbeye ba§lamazdan once ve 
hutbeden farig olup ta namaz ile me§glil olmazdan ·evvel beis yoktur, 
demi§lerdir . (Kafi) Hutbe esnasmda cemaatta ne insan sozii, ne tes
bih, ne aks1rana dua, ne selam1 iade olmamahd1r. F1k1h kitab1 miitalea 

---etmek veya yazmakta beis yoktur, diyenler olmu§ ise de mekruh diyen
ler <;oktur. Diliyle bir §ey soylemeyip lakin eliyle ve ba§Iyla veya goziiy
le i§aret eylese, m~sela birisinin bir miinker yapt1gm1 goriip de eliyle 
nehyetse, yahud bir §ey haber verilse de ba§Iyla i§aret eylese sahih olan 
bunda beis olmadigidir. (Muhit) imamdan uzak alan da hutbeyi din
lemek hususunda yakm olan gibidir. Onun da hakkl susmaktlr. Essah1 
budur (Serahsi, Muhit) Cum'a giinii imam hutbede iken susma babm
da Buhari §U hadisleri rivayet etmi§tir : 

1 - Selman el-Farisi'den (Hazreti Peygamber Sallallahii Aleyhi 
Vesellem'den) : imam konu§tugu zaman susulur. 2 - Ebu Hiireyre'den 
(Rasulullah Sallallahii Aleyhi Vesellem buyurdu ki) : Cum'a giinii imam 
hutbe okurken arkada§ma sus desen lagv yapml§ olursun. (Yalmz 
Cum'a hutbesinde degil, nikah ve sairedeki gibi diger hutbelerde dahi 
susup dinlemek gerektir.) Namazda haram olan hutbede de haramd1r. 
Binaenaleyh imam hutbede iken yemek ve i<;mek de gerekmez. Hulasa, 
cemaatm hutbeyi ba§mdan sonuna kadar dinlemesi vacibtir. Ve imama 
yakm olmak uzak olmaktan afdaldir. (Muhit) Maamafih imam? yakla§
mak i<;in halkm omuzlanndan atlay1p gec;:mek de mekruhtur . Ancak 
denilmi§tir ki; imam hutbeye ba§lamami§ bulunursa hem sonra gelen
lere bir yer b1rakmak, hem de yakmhk faziletine ermek i<;in ge<;mekte 
beis yoktur. <;iinkii evvelce ileriye gitmeyip de a<;Ik b1rakanlar o mekam 
oziirsiiz kendileri zayi' etmi§lerdir . Ama imam hutbeye ba§lami§ ise 
mescidde oldugu yerde kalmahd1r. ileri ge<;mek hutbe esnasmda bir 
amel olur. (Kadihfm) Hutbeyi dinlerken yiiziinii hutbeye kar§I c;:evir
mek ve namazda oturur gibi oturmak miistehabdlr. Maamafih dilerse 
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izlerini dikerek veya bagda§ kurarak veya kolayma geldigi gibi otur
mak da caizdir. Qtinku amel ve hakikat bak1mmdan namaz degildir. 
1 Fetava-y1 Hindiyye) Harbden fetholunmu§ her beldede hatib kill~ ta
klmr. (~erh el-Tahavi ve Hindiyye) Hatib hutbeyi bitirince muezzin 
kamet allr. 

i§te boyle hutbenin Kitab ve Sunnet ile bir tak1m ahkam1 bulun
makla beraber bu ayetle kitabda sabit olan as1l mahiyyeti, Allah'1 layi
kiyla anmak veya va'z u nasihatla and1rmak manasma zikrullah'tir. Ve 
zikrullah olmas1 i'tibanyla da namaz gibidir. Qtinku uBenim zikrim 
1~in namaza kalkn ve uMuhakkak ki namaz fuhu§ ve munkerden allko
yar. Allah'm zikri ise daha buyuk bir §eydir.n ayetlerinde de ge~tigi uze
re namaz da zikrullah'tir. Onun i~in ey mti'minler Cum'a gunti ((Hay
ye al-as-salatn diye namaza <;ag1ran · ezan okununca hemen Allah'm zik
rine yeti§meye <;all§lp dosdogru gidin ((Ve all§-veri§i b1rakm.n Yani mu
amelati birakm oyle ki mai§et i<;in. en muhimmi olan allm-satl§ i§lerini 
bile b1rakm. Burada all§-veri§; zikr-i has irade-i amm tarik1yla muame
lattan mecazd1r. Yahud all§-veri§ hakikat1 uzere olup diger muamelatm 
terki nass1Ildelaleti ile sabittir. Belli ki ((all§-veri§i b1rakmn denilmesi 
,,~ar§lYI, pazan kapaymn demekten daha §timulludur. Nitekim Ata'dan 
rivayet olundugu uzere zevcesiyle mubah olan muamele bile o saatta 
haram olur. Ancak karakol ve inzibat i§leri gibi cemaatm umumi em
niyyeti i<;in zaruri ve uzerinde durulan hususlara mahfuz tutulmas1 da 
nassm iktizas1 demektir. Onun i<;in fuhaka Cum'anm §artlarmda hur
riyet ve emniyyet, htikumet ve izn-i amm gibi baz1 §artlar saym1§lard1r. 

Emir, vticub i<;in oldugundan §U halde ezan okununca Cum'aya 
ko§mak farz ve all§-veri§ yasakt1r. Nehyin zamam imamm namazdan 
c;1kmasma kadar devam eder. Fakat bununla beraber all§-veri§ yapll
ffil§ olsa acab8. akid, batll veya fasid olur mu? Hukmu nedir? Baz1lan 
buna yasak ve binaenaleyh haram oldugu i<;in fasid veya merdud ta'bir 
etmi§lerse de Usul-ti F1k1h'ta Hanefi'ler tarafmdan mukarrer bir kaide 
vard1r ki bu mes'ele onunla hallolunur. ~oyle ki : Bir §eyin zatmdan do
layl yasaklanmas1 batll olmas1m gerektirir, vasfmdan dolay1 nehyi fe
sadi gerektirir. Yakmllgmdan dolay1 nehyi de keraheti gerektirir. Me
sela sahibinin izni olmaks1zm ba§kasmm mtilktinde, gasbolunmu§ bir 
yerde namaz kllmak mekruhtur. Qtinkti namazm erkan ve evsa.fmda bir 
halel olmad1g1 halde mucerred, kilmd1g1 yerin sahibinin izin ve nzas1 
e§lik etmediginden dolay1 yasaklanmi§tlr. Bu gibi yasaklan; "Sana ka
dmlann adetlerinden sorarlar. De ki: 0, bir eziyyettir. Adetli iken ka~ 
dmlanmzdan uzakla§m, ve temizleninceye kadar onlara yakla§maym.n 
ayetindeki yasaklama gibi kerahet-i tahrimiyye ifade eder. Nida vaktin
deki all§-veri§ de; sat1lan §eyde, bedelde, akdin yap1smda bir halelden 
dolay1 degil, mamaza c;;agnld1g1 zamann kayd1yla mucerred <;ag1rma 
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vaktine yakmhgmdan dolay1 yasaklanm1~ oldugu ic;in akid, diger §art
Ian tam olarak yap1lmu~ bulunursa zat ve vasfmda eksiklik bulunma
digmdan dolay1 batll veya fasid olmay1p sahih ve fakat tahrimen mek
ruh olur. 

((Bu (yani ezan vaktinde boyle all§-veri§i terk ile zikrullah'a ko§
mak) sizin ic;in daha hay1rlld1r.>> Ah§-veri§ten daha faydalldir. <;unku 
ahiret menfaab daha buyuk ve bakahd1r. ((Eger bilirsenizn hakikaten 
hay1r ve §erri sec;er ilim ehli iseniz bunun daha hay1rh oldugunu bilir
siniz. Cum'a, cemaatm k1vam1 ve en guzel tezahuru ve ((Allah'm eli 
cemaat iledir.n kavli. uyannca ilahi te'yidin tecelli mecras1 olmak hay
siyyetiyle Allah katmda o kadar. buyuk haYJr ve sevab1 vard1r ki onun 
yamnda ah§-veri§ gibi cuz'i menfaatlar iltifata bile degmez. Dunya ha
yatmm butiin medeni muamelesi de toplulugun feyzi ile Allah'm tev
fikinin tecellisinin eseridir. 

Cum'a, esas1 cem'iyyet ve cemaat gibi toplanma ve dernek mana-
'-slyla alakadar alan Cum'a, bizim de bu nam ile bildigimiz ma'lum gu

nun ismidir ki muslumanlarm hafta bayrannd1r. Ke§§af tefsirinde Pey
gamber (s.a.) den §Oyle mervidir: Bana Cibril geldi, avucunda beyaz bir 
ayna vard1, dedi ki: Bu, Cum'ad1r. Rabbm bunu sana arz ediyor ki se
nin ic;in ve sendeq sonra ummetin ic;in bir bayram olsun. 0, bizim ya
mmizda yani Melaike indinde gunlerin en buyugudur. Biz ona ahirete 
kadar; artmlml§ gun, deriz. Yine Peygamber (s.a.)den: Allah Teala 
her Gum'a gunu alb yuz bin ki§iyi ate§ten azad eder. Hz. Ka'b'dan: Al
lah Teala beldelerden Mekke'yi, aylardan Ramazan'1, gunlerden Cu
ma'Yl ustun k1lm1§br. Ve Aleyhissalatii Vesselam buyurmu§tur ki: 
Cum'a gunu vefat eden kimseye Allah Teala §ehid ecri yazar ve onu 
kabir\fitnesinden korur. imam Ahmed ve ibn Mace ve daha birc;ok
larmm Ebu Lubbe ibn Abdulmunzir'den merfu' olarak rivayet ettikleri 
bir hadiste: Cum'a gunu, gunlerin en buyugudur ve Allah Teala katm
da Ramazan ve Kurban bayrammdan daha buyuktur. ibn Hibban'm ri
vayet ettigi sahih bir hadiste de Cum'a gununden degerli bir gun uze
rine gune§ ne dogar ne de batar, diye varid olmu§tur. Cum'a gecesinin 
faziletleri hakkmda baz1 hadislerden ve haberlerden de anla§1ld1gma 
gore; hafta gunleri (Hafta fikrine f1tri men§e', a:pn dorde bolunmesi ile 
alakadar gorunur. Onun ic;in bir ayda dort hafta miilahaza edilir. Dun
yamn her tarafmda hafta fikri bulunduguna gore bunun hep bir men
§e'den ne§'et ettigi teslim edilmek laz1m gelir, alemin ilk hilkat de
virlerinin bir misali gibi miilahaza olunmu§tur. ((Gokleri ve yeri alb 
gunde yaratb ... » buyuruldugu vec;hile birc;ok ayetlerde semavat ve ar
zm alb gunde yarabhp sonra Ar§ uzerinde istiva buyuruldugu gec;mi§ 
Jdi. A'rat suresinde ve Hud suresinin ba§mda ve Fussilet'te izah olun
dugu uzere henuz gunlerin mevcud olmad1g1 zamanlara aid olan bu 
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alti gum1n ma'lum olan gunler olmay1p ahiret gunleri gibi binlerce se
neler olmasi du§uniilebilen vakit veya devirleri ifade ettigi de soylen
mi§ti. Bunlardan birincisi maddenin ibtida bugu ve duman halinde hil
kati devri, ikincisi ecramm te§ekkiilu devri, u~uncusu arzm semadan 
aynlmas1 devri, dorduncusu ki§r-I Arz'm tekevvunu devri, be§incisi 
daglarm ve Irmaklarm te§ekkiilu devri, altmciSI hayatm ba§langiciyla 
bitkiler, hayvanlar ve insamn hilkatine kadar tekamiilu devri. Bu altl 
devr birer gun gibi miilahaza edilince i§bU a1tmc1 devir yaratlh§m ba§
langici en toplu, en cem'iyyetli gunu, yani Cum'as1 demek olur. <;unku 
itlem bugunde hayat s1rrma mazhar olmu§ ve insan hilkatlyla tekamiil 
ederek son topluluk mertebesini bulmu§. Bundan sonra da Ar§ uzerinde 
istiva tecellisi olup tedbir ve hukumleri icra ile alem nizam-1 hikmet 
dairesinde faaliyet tanzimi devrine girmi§tir. (Hud ve Kat surelerine 
bak). Hafta gunlerinin Ehad, isneyn, Selase, Erbea, Hamis, Cum'a, 
Sebt isimleriyle say1lmas1 da her birinin bu devirlerden birinin mazhar 
ve misali olmas1yla alakadar bulundugundan Cum'a gunu hayatm zu
huru devri ve zevalden sonra Cum'a vakti insan hayatmm dogu§u es
nasi"gibi haftanm en feyizli, en mubarek gunu olmak mazhariyyetini 
haiz olarak muslumanlan Rahman'm Ar§'I altmda ilahi fazl ve rah
metten N aim Cennetinin saadetine erdirmek uzere ictimaa da vet eden 
bir tezahur gunu, bir bayram demektir. Muslim'in Sahih'inde; Adem 
Cum'a gunu halk olundu ve o gun Cennete konuldu, diye tivayet olu
nan bir hadis-i §erif de bu manaya i§arettir. Sa'd ibn Mansur'un ve ibn 
Merduyeh'in Ebu Hureyre'den tahric ettikleri bir hadiste de demi§tir 
ki: Ya Nebiyallah ne i~in Cum'a gunu ad1 verildi? dedim, buyurdu ki: 
<;unku babamz Adem'in ~amuru onda cem'olundu. Buhari ve sairede 
rivayet olunan sahih bir hadiste Rasulullah Cum'a gununu zikredip; 
onda bir saat vard1r ki musliiman bir kul kalkmi§ namaz k1lar Allah'tan 
bir §ey dilerken ona rastgelirse herhalde Allah onu ona verir, buyur
mu§ ve eliyle · i§aret ederek o saatm azllgm1 da anlatmi§tlr. Buna icabet 
saat1 denilir. _Bu lahzanm hangi saatlarda olabilecegi hakkmda da muh
telif rivayetler vard1r: Ebu Burde (r.a.)den: imamm namaza duracag1 
Siradan bitirecegi lahzaya kadar. Hasan'dan: Gune§in zevali Sirasmda. 
:?a'bi'den: Ali§-veri§~ haram oldugu lahza ile helal oldugu lahza ara
smda. Hz. Ai§e (r.a.)den : Munadinin namaza nida ettigi s1ra. ibn Ebu 
:?eybe'nin Kesir ibn Abdullah el-Munezi'den tahric eyledigi bir merfu' 
hadiste namaza kamet olundugundan <;Ikilmcaya kadar. Ebu Umame 
(r.a.)den: Umid ederim ki Cum'adaki saat §U saatlardan birisidir: Mu
ezzinin ezan okudugu veya imamm minbere oturdugu veya kamet olun
dugu s1ra. Tavus ve Mucahid'den : ikindiden sonra denilmi§, daha ba§ka 
da soylenmi§tir. Maamafih tahkik budur ki Allah Teala onu, ism-i 
A'zam'm1 ve Kadir gecesini gizledigi gibi gizlemi§tir. 
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Buhari'de Enes ibn Malik (r.a.) den rivayet olundugu uzere Pey
gamber (s.a.) zamanmda bir sene kurakhk olmw~tu. Bir Cum'a gunu 
Hazreti Peygamber hutbe irad buyurdugu s1ra bir A'rabi kalktl : Ya Ra
sulullah, mal helak oldu, 1yal ac; kald1. Allah'a bizim ic;in dua ediver, 
dedi. Bunun uzerine Rasulullah iki elini kald1rd1 semada bir bulut par
c;asl gorunmuyordu; nefsim yed-i kudretinde olan Allah Teala'ya ka
sem ederim ki, Peygamber elini indirinceye kadar daglar gibi bulutlar 
flrlamaya ba~lad1, sonra da minberden inmedi, in~rken gordum ki mu
barek sakalmdan yagmur damllyordu, o gun yagd1, ertesi gun de yag
di, daha ertesi gun de yagd1 diger Cum'aya kadar. Yine o A'rabi - veya 
ba~ka birisi- kalktl ; Ya Rasulullah binalar y1k1ldL Mal garkoldu. Al
lah'a bizim ic;in dua ediver, dedi. Rasulullah yine iki elini kald1rd1; Al
lah'Im uzerimize degil havalimize, dedi, eliyle i~aret buyuruyordu ne ta
rafa i~aret ettiyse bullut a<;Ihverdi, Medine, bir cevbe gibi olmu~tu, vadi 
bir ay ark halinde aktl, etraftan her kim geldiyse kuvvetli yagmur yag
d1gm1 soyhiyordu. 

Yine Buhari'de Cum'anm Fazileti babmda Rasulullah (s.a.) bu
yurmu~tur ki: Her kim Cum'a gunu cenabetten guslederek y1kamr ge
lirse bir dev~ kurban etmi~ gibi, ikinci saatta gelen bir s1g1r kurban et
mi§ gibi, ur;uncu saatta gelen boynuzlu bir koc; kurba.n etmi§ gibi, dor
duncu saatta gelen bir tavuk kurban etmi§ gibi, be~inci saatta gelen de 
bir yumurta kurban etmi§ gibi olur. imam <;Ikmca melaike haz1r olur, 
zikri dinlerler. 

Diger bir rivayette : Cum'a gunu melekler mescidin kap1sma durur 
gelenleri evvel be evvel yazarlar. Erken gelen bir deve hediye etmi§ gi
bi, sonraki bir s1g1r hediye etmi§ gibi, sonraki bir koc;, sonra bir tavuk, 
sonra bir yumurta, imam c;1kmca sahifelerini durup zikri dinlerler. 

Ke~§af da der ki: Selefte yollar seher vakti ve fecirden sonra er
kenden Cum'aya gidenlerle dolard1, ell~rinde kandillerle giderlerdi. Ve 
denilmi~tir ki : islam'da ilk bid'at Cum'aya erken gitm~yi terk olmu~
tur. ibn Mes'ud (r .a .)dan rivayet olunur ki pek erkenden gitmi~ U(_; ki
~inin kendisinden once gelmi~ olduklanm gormu~. nefsine 1tab eder 
dururdu, ben seni dordun dorduncusu goruyorum, dordun dorduncusu 
ise Said degildir, derdi. 

( ....... . ............ . ) 
ibn Esir en-Nihaye'de der ki : Arube, Cum'anm eski ismidir. Sam

nm ki Arabi degildir. Yevm-i Arube ve Yevm'ul-Arube denilir . Elif lam 
konr_namak daha fasihtir. AlUsi'nin nakline gore; onun Arabi olmadigi
na dair ibn Esir'in zanettigine Cemaluddin Abdullah ibn ... Ahmed e~-
1?i§i musta'mel olan arapr;aya girmi~ laf1zlar hakkmda Kitab et-Tezyil 
ve't-Tekmil 'in muhtasannda cezm ederek: Arube nekire veya ma'ri
fe k1lmarak Cum'a gunudur. Arabla§tlnlmi~ Suryani bir isimdir, demi§, 
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sonra da Siiheyli'nin baz1 ilim ehlinden bize ula§t1gma gore Arube'nin 
manas1, rahmettir, demi§ oldugunu soylemi§tir. fiju halde Arablarda giin
lerin bu eski isimleri Sabii'lerden ge<;me oldugu anla§Ihr. <;iinkii Siir
yaniler Sabii idiler. Sahya cebi3ar, <;ar§ambaya Debbar denilmi§ olmas1 
da bu iki giiniin Sabii'lerde, cahiliyye arablarmda ugursuz saytlmala
nndandtr. <;unkii ytldtzlara tapan Sabiiler bu giinleri Merih ve Ziihal'e 
nisbet ederler, miineccimler de bunlan nahs addederlerdi. Hala bazt
lanna Sah ve <;aqamba giinlerini me:fum saymak i'tikadt, o me:fum 
cahiliyye i'tikadlanmn baktyyesidir. Arablarda giinlerin bu eski isim
lerinin ne zaman degi§tirildigi ve binaenaleyh Arube yerine Cum'a na
mml verenin kim oldugu hakkmda da rivayet muhteliftir. Baz1lan bu
nun Peygamberin cedlerinde Ka'b ibn Liieyy tarafmdan tesmiye edil
digini soylemi§ler, baztlan da daha sonra Medine'liler tarafmdan veril
digini riv9.yet etmi§lerdir. fijoyle ki : 

ilk Cum'a 

Abdiirrezzak ve Abd ibn Humeyd ve ibn Miinzir, ibn Sirin'den ri-
/ vayet etmi§lerdir ki, Hz. Peygamber Medine'ye gelmezden ve Cum'a 

ayeti nazil olmazdan once Medine halk1 (yani Medine'deld miisltiman
lar) Cum'a ktlmt§lardi, Ansar demi§lerdi ki : Yahudilerin bir giinii var, 
her yedi giinde bir onda toplamyorlar, H1ristiyanlarm da oyle; gelin 
biz de bir ictima' giinii yapahm, Allah Teala'y1 zikredelim, §iikredelim. 
Bunun iizerine Sebt giinii Yahudilerin, Pazar giinii Hiristiyanlarm o 
halde bunu Arube giinii yapm demi§lerdi ki Cum'a giiniine Arube di
yorlardL Bu suretle Es'ad ibn Ziirane'nin yamna topland1lar, o onlarla 
iki rek'at namaz k1ld1 ve va'z etti, ona topland1klan s1ra Cum'a adm1 
verdiler. 0 da onlara bir koyun kesti, ondan ku§luk ve ak§am yediler 
ve bu hepsine idi, sonra da Allah Teala bu babda «Ey iman edenler, 
Cum'a i<;in namaza <;agmldtgmda ... n ayetini indirdi. 

Keza Ebu Davud ve ibn Mace ve ibn Hibban ve Beyhaki, Abdur
rahman ibn Ka'b'dan §Oyle rivayet etmi§lerdir ki; babas1 Ka'b ibn Ma
lik (r.a.) Cum'a giinii ezam i§ittigi zaman Es'ad ibn Ziirare'ye rahmet 
okurdu, bundan dolayt demi§ ki: Babacigtm, ezamm i§ittigin zaman 
Es'ad ibn Ziirare i<;in neye istigfar edersin, o nedir? dedim. <;iinkii Be
nu Beyaza harresinde bize ilk Cum'a k1ld1ran odur, dedi. 0 gun ka<; 
ki§i idiniz? dedim, ktrk erkek idik, dedi. Feth el-Kadir'de ibn Hiimam'
m dedigi ve ibn Sirin'in rivayetinden de anla§tldtgi vech ile bu, heniiz 
ayet nazil olmadan Cum'a farz k1lmmadan evvel ktlmrni§ demek olu
yor. Fakat Alusi'nin kaydettigi vech ile allame ibn Racer, Tuhfet el
Muhtac'da demi§tir ki: Cum'a namaz1 Mekke'de farz k1lmd1, fakat ora
da ikame edilmedi, <;iinkii say1 yeterli degildi. Yahud onun §ian izhar 
edilmek oldugu halde, Rasulullah orada gizlenmi§ bulunuyordu. Medi-
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ne'de onu ilk ikame eden de Medine'd~n bir mil mesatede Es'ad ibn 
Ziirare'dir. Ancak Rastllullah hakkmda Cum'amn §artlan tekemmiil 
etmeden farz k1lmm1§ olmas1 da garib goriiniir. Gerc;i abdest gibi evvel
ce farz klhmp da ayetin nazil olmasl dii§iiniilebilir ise de ya adedin yet
meyi§, veya gizlenme halinde bulunmasmdan dolay1 §artlanmn tahak
kuk etmedigi bir s1ra farziyyeti dirayet yoniinden uzak goriiniir. Bu 
olsa olsa Cum'aya izin mahiyyetinde olmak gerektir. Nitekim Darekut
ni'nin ibn Abbas'tan §U rivayeti de bunu gosterir. Demi§tir ki: Aleyhis
selatii Vessellam hicret etmezden evvel Cum'aya me'zun olmu§tu, fakat 
Mekke'de Cum'a k1ld1rmaya giicii olmad1. Onun ic;in Mus'ab ibn Umeyr'e 
yazd1: imdi yahtldilerin cehren Zebtlr okuduklan giine bak, siz de ka
dmlarmlzl ve ogullanmz1 toplaym da Cum'a giinii zeval vakti giiniin 
bir boliimiinden meyil ettiginde Allah Teala'ya iki. rek'at ile tekarriib 
edin. Bu stlretle Mus'ab, Hz. Peygamber Medine'ye gelinceye kadar Cum'a 
k1ld1ranlann evveli olmu§, zeval akabinde ogle vakti Cum'ayr kild1rm1§ ve 
bunu izhar etmi§ idi. Goriiliiyor ki ibn Abbas'tan alan bu rivayette o 
vakit Cum'anm farziyyeti degil, me'ztlniyyeti soylenmi§tir. Ancak bun
da Es'ad ibn Ziirare soylenmemi§, Mus'ab'm ilk kildirdigl soylenmi§tir. 
Taberani'nin Ebu Mes'tld el-Ansari'den rivayeti de boyledir: .Demi§tir 
ki: Muhacirlerden Medine'ye ilk gelen Mus'ab ibn Umeyr'dir. Orada 
Cum'a giinii ilk namaz k1ld1ran da odur. Rastllullah (s.a.) kudtlm buyur
mazdan once kild1rmi§tl, on iki ki§i idiler. Siiytlti'nin nakline gore, Buha
ri de bunu tahric etmi§tir. Ve o, Aleyhissalatii Vesselamm emriyle olmu§
tur. Esad'm evvel k1ldird1gma dair alan haberler daha kuvvetli gibi go
riinmekle beraber bunlarm ikisini de nazar-1 i'tibara alarak cem'i ci
hetine gidilmek gerekir. Anla§Illyor ki, Es 'ad heniiz Peygamberden emir 
gelmeksizin kildirmi§, Mus'ab ise Peygamb-=rin me'mtlru olarak kildlr
ml§ oldugundan her biri bir i'tibar ile olur. Ve ihtimal ki Mus'ab Medi
ne'de kild1rm1§ olmak itibanyla evvel, Es'ad da Medine yakmmda bir 
koyde k1ld1rmi§ olmak itibanyla evveldir. Diger bir ihtimal de ikisi bir
likte c;ah§mi§lar Es'ad cemaatl toplay1p te'min etmi§, Mus'ab da Pey
gamberin emriyle haberi getirip te§vik ederek imam olmu§tur. Nitekim 
Hafiz ibn Racer; Sa'd emir idi, Mus'ab imam idi, diye bu ihtimali soy
lemi§tir. Maamafih birinde cemaatm on iki, birinde kirk oldugu tasrih 
edilmesi, Mus'ab'mki daha evvel oldugunu i§'ardan uzak degildir. De
mek ki Mus'ab'da cemaat on iki ki§iden ibaret iken Es'ad'm gayretiyle 
k1rka balig olabilmi§tir. 

Her hangisi ilk olursa olsun, bu rivayetlerin ozetinden iki §ey an
la§Ihyor : 

Birincisi, o vakit k1lman cemaatla namaz; hutbe ve §imdiki §artlan 
ile ma'ltlm alan Cum'a namaz1 §eklinde oldugu takdirde dahi heniiz 
farz olmw~ olmay1p sadece edasma izin verilmi§ti. Ve §U halde farziyyet 
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Peygamberin hicretinden sonra olmu§ demektir. Filvaki' ibn Mace'nin 
Cabir (r.a.)den rivayet ettigi §U hadis de buna delalet etmektedir: Ca
bir (r.a.) demi§tir ki: Rasulullah (s.a.) hutbe irad. buyurdu ve dedi ki: 
Allah Teala Cum'ay1 size bu sene, bu ayda, bu giiniimde, bu makamim
da K1yamete kadar farz k1ld1. Binaenaleyh her kim benim hayat1mda 
veya benden sonra adil veya zalim bir imam1 oldugu halde Cum'ayr is
tihfaf ederek veya inkar eyleyerek terk ederse Allah onun iki yakasm1 
bir yere getirmesin ve i§inde bereket vermesin. Haberiniz olsun ki; o kim
senin namaz1 da yoktur, zekat1 da yoktur, hacc1 da yoktur, orucu da 
yoktur, hayn da yoktur, ta tevbe edinceye kadar. Her kim de tevbe 
ederse, Allah tevbesini kabul eder. Bu hutbenin tarihi tasrih edilmemi§ 
ise de hadisin zahirine nazaran kay1dlan bunun Hi.cret'ten hayli son
ra oldugunu gosterir. <;iinkii haccm farziyyeti en sahih kavle gore Hic
ret'in altmc1 senesindedir. Daha evvel, daha sonra denildigi de gec;;mi§tir. 
Gerc;;i bu hutbe Cum'amn K1yamete kadar farz1yyetini takrir ve ihkam 
etmi§ ve binaenaleyh ibtida farziyyet daha evvel vaki' olmu§ denilebi
lirse de zahiri, bu farziyyetin, Medine'de ve mevzu-u bahsimiz olan su
re veya Cum'a ayetinin niizulii s1ralannda olmas1d1r. 

ikincisi, §U da anla§Illyor ki; Medine'lilerin Arube giiniine Cum'a 
is~ini vermeleri srrf kendiliklerinden olmay1p Mus'ab haberinin dela
leti vechi ile Mekke'de bulunan Rasulullah tarafmdan bir duygu iize
rine olmu§tur. Diger baZl haberlerden de Arablarca Cum'a ismi de ate
den beri ma'lUm bulundugu anla§Illyor. <;iinkii Cum'a giinii Adem ile 
Havva'nm ictima' ettikleri giin olduguna dair de baz1 rivayetler var
dlr. Her yerde oldugu gibi bir kavimde bir giiniin birkac;; ismi bulun
dugu da inkar olunamaz. Bu suretle Arube ve Cum'a isimleri Ka'b ibn 
Liieyy'den evvel de bulunabilir. Ancak Cum'a isminin tekarriirii is
lam'da o.lmu§ olduguna §iiphe yoktur. 

~u mazbuttur ki: Rasulullah (s.a.) Medine'ye hicret buyurdugu 
zaman ibtida Kuba'da Amr ibn Avf ogullanna indi ve orada Pazarte
si, Sah, <;ar§amba, Per§embe giinleri kahp Kuba mescidinin temelini 
atti, sonra Cum'a giinii Medine'ye miiteveccihen t;;Iktl, Salim ibn Avf 
ogullannda onlarm bir vadilerinin ic;:inde Cum'a namaz1 vakti gelmi§
ti, orada hutbe okuyup Cum'ay1 k1ld1rdl ki, i§te bu, Hz. Peygamberin 
ilk k1ldirdlgl Cum'ad1r. 

ilk Minber 

Buhari ve sairede rivayet olundugu iizere bir tak1m kimseler Pey
gamberin minberinin agacmm neden oldugunda miinaka§a ettiler. Sehl 
ibn Sa'd es-Saidi Hazretlerine sord11lar, dedi ki: Vallahi ben onun ne
den oldugunu bilirim, hem onu ilk vaz'olundugu giin ve iizerine Pey
gamberin ilk ciilus buyurdugu giin gordiim, Rasulullah (s.a .) falan k~-

/ 
. ' 
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dma - ki Sehl, ismlni de saylemi§ti- haber ganderip, marangoz kalene 
emret de benim ic;in agac;tan birkac; basamakh bir §ey yapsm, halka 
hitab ettigim zaman iizerine oturay1m, buyurdu. Kadm da emretti, o 
da orman tarfasmdan (Tarfa; Arabistan'da 1lgm agac1 cinsinden bir 
cins agac;br ki dart nev'i vard1r. Esl bunun envamdand1r, gabe orman 
demektir.) onu yapt1, o kadma getirdi, kadm da RasUlullah'a ganderdi, 
Rasulullah emir buyurdu, buraya vaz'olundu, sonra Rasulullah'l gar
dum onun iizerinde namaz k1ld1, iizerinde iken tekbir ald1, sonra iize
rinde riiku'a vard1, sonra gerisingeri inip minberin dibinde secde etti, 
sonra yine d6ndii tekrar etti. Bitirince halka kar§l daniip; ey insanlar, 
ben bunu §Unun ic;in yaptlm ki bana uyup benim namaz1m1 belleyesi
niz, buyurdu. 

Yine Buhari'de Cabir ibn Abdullah (r.a .) tan rivayet olunmu§tur 
ki ; bir agac; . kiitiigii vard1, Rasulullah ona dogru dikilirdi. Minber vaz'
olundugu zaman o kiitiigiin yeni yavrulu develerin bozulad1g1 gibi sesini 
i§ittik, ta Rasulullah inip te iizerine elini koyuncaya kadar. 

Rasulullah ilk defa minbere c_;:1ktlgi zaman terkedilmi§ olan o kiitii
giin boyle ses c;1kanp Rasulullah miibarek elini koyunca susmas1 <<kii
tiigiin inleyi§i)) mu'cizesi nam1yla me§hurdur. 
) Rasulullah'm mescidindeki Cum'adan sonra Medine haricinde ilk 
Cum'a namaz1 k1hnan yer de Bahreyn'deki Cevasa'da Abd Kays mes
cididir. (Buhari ve saire. ) 

Cum'anm ~artlan 

Bu ayetten ve verilen izahattan anla§Ild1g1 iizere Cum'a namaz1 
§artlanm cami' olan kimseler iizerine farz-1 aynd1r. Fakat biitiin na
mazlarda §art olan islam, akl, biilug, taharet §artlanndan ba§ka Cum'a 
namazmm F1k1h kitablannda a<_;1klanm1§ olan iki tak1m §artlan var
dir ki burada «Ey iman edenler )) hitab1 evvelemirde bu §artlan haiz 
olanlara miiteveccih oldugu ic;in burada onlarm azetlenmesi de muva
flk olacakt1r. Bilhassa Cum'amn iki nevi §artl vard1r: Birincisi viicu
bunun, yani farziyyetinin §artlandlr. ikincisi de edasmm §artlandir. 

a) Viicubunun ~artlan : 
1) Hiirriyet, k6le olanlara vacib olmaz. 
2) Erkeklik, kadmlara vacib olmaz. 
3) ikamet, seferi olanlara vacib olmaz. 
4) S1hhat. Binaenaleyh gitmekle hastallgmm artmasmdan veya 

iyile§mesinin ag1rla§masmdan korkacak vechile hasta olanlara vacib 
olmaz. Zay1f olan ihtiyarlar da hasta hiikmiindedir . 

5) Yiiriime kudreti. Binaenaleyh ayaklan olmayan veya katiiriim 
oturarak olanlara gatiirecegi bulunsa bile vacib olmaz. 

6) Selamet. Binaenaleyh a 'ma'ya vacib olmaz. Eger yardimcisl bu-
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lunursa imameyn'e gore vacib olur. Keza zalimden ve ta'kib olunmak
tan ve §iddetli yagmur, kar, <;amur V9 emsalinden korkusu bulunan kim
seye de vacib olmaz. Kira ile adam <;all§tiran <;:all§tlrdigi ki§iyi men'ede
bilir. Eger kasabada ise men'etmemelidir. Ancak cami uzaksa gidip 
gelmesi kadar ticreti sak1t olur. Yakm ise tenzil etmemelidir. 

Maamafih bu §artlar bulunmay1p da Cum'a kendisine farz olma
yan kimseler dahi k1larlarsa vaktin farz1, yani ogle namaz1 sak1t olur. 
Yani memnu' degil izin verilmi§tir. Zira bu §artlar Cum'anm sihhati
nm §art1 degil, vucubunun §artldlr. Onun i<;:in k1labildikleri takdirde 
sahih olup sevaba ni'til olurlar. Bunlar da mu'min olduklan i<;in <<kO§U
nuzn emri bunlar hakkmda mendubiyet ifade edebilir. 

b) Edasmm ~artlan : 
1 - Toplay1c1 Kasaba: ibn Ebu ~eybe'nin Hz. Ali'den rivayet et

tigi ve<;:hile: Toplay1c1 kasaba veya btiytik §ehirden ba§kasmda ne Cum'a 
ne te§rik t9kbiri, ne Ramazan bayram namaz1, ne de Kurban bayram 
namaz1 yoktur. Abdurrezzak'm Abdurrahman es-Sulemi hadisiyle yine 
Hz. Ali'den rivayetinde §byledir : Toplayicl kasabadan ba§kasmda ne 
te§rik tekbiri ne Cum'a yoktur. 

M1sr-1 Cami' (Toplay1c1 kasaba) cem'iyyetli kasaba demektir. Bu
nun ta'rifinde ba§llca iki rivayet vard1r: 

Birincisi, ahkam-1 icra ve hududu ikame edecek bir hakim ve emir, 
yani rl1azlumu zalimden kurtaracak, asayi§ ve inzlbatl muhafaza ede
cek amir bulunan kasaba demektir ki rivayetin zahiri budur. Bunun 
bzeti, hukuk ve ceza, adliy9 i§lerini gbrup icra eden bir hakim ile asayi§ 
ve inzibat1 idare eden bir vali veya mudur bulunarak bir htikumetin tam 
bir bblumunu te§kil etmi§ olan bir kasaba demek olur ki bunun hikme
ti emniyet ve asayi§i te'min mes'elesi oldugu a§ikard1r. Boyle bir kasa
banm gerek camiinde ve gerek izni bulunmas1 §artlyla namazgah ve 
meydanlanndan birinde Cum'a namaz1 eda olunabilir . 

ikincisi ; Cum'a vacib olan ahalisinin hepsi topland1g1 takdirde 
mevcud olan camiine s1gmayacak kadar kalaballk olan cem'iyyetli §e
hir veya kay demektir. Mtiteahhirin'in fetvas1 ve memleketimizde amel 
bunun tizerinedir. Bu derece kalaballk bulunabil~n bir kbyde hakim ve 
emir bulunmasa bile emniyyeti muhafaza edecek bir cemaatm tam bir 
bblumii mevcud demektir. 

Hidaye §erhi Kitaye'd9 nakledildigine g·ore; imam Ebu Yusuf'tan 
bir rivayette de on bin ki§inin oturdugu yer diye ta'rif edilmi§tir ki, 
ekseriya kaza merkezlerinin niifusu bu kadar olur. Siifyan es-Sevri Top
layicl kasaba; halkm §ehir addettikleridir, demi§, Hanefi mezhebinden 
bir klSlm §eyhlerimiz de htir ki§ilerden bir san'at sahibinin diger bir 
san'ata ge<;:meye muhta<;: olmaks1zm san'atlyla ge<;inebilecegi yerdir, di
ye ta'rif etmi§l9rse de bunlar nadir rivayetlerdir. 
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imam ~atii Hazretleri Toplayicl kasabayi §art saymami§, hiir ki
§ilerden kirk ki§inin yaz ve kl§ gogmemek iizere sakin olduklan her 
koyde Cum'a killmr, demi§, bununla beraber cemaatm kirk erkekten 
a§agi olmamasmi §art saymi§, kirk erkekten az cemaatla Cum'a kilma
mayacagma kail olmu§tur ki bunun da ozeti olduk<;;a cemaatli, hazari 
bir mahallin §art oldugunu gosterir. 

Bir mahallede sabit olmayan konar gb<;er a§iretlerde, badiyelerde, 
vadilerde cemaatla ogle namaz1 k1llmr, Cum'a namazi kilmdigl surette 
de ogle namazi sakit olmayrp kilmmak gerekir. Ancak Mina gibi, bir 
mevsimde biiyiik ictima' mahalli olan bir yerde emir bulundugu suret
te o mevsimde Cum'a kilmabilir. Arafat'ta Cum'a namaz1 ittifakla yok
tur. (el-Kafi) Biiyiik §ehirlerde Cum'a namazmm miiteaddid mevki'ler
de kilmmas1 Hanefi mezhebine gore en sahih rivayette sahihtir ve onun
la fetva verilmi§tir. (el-Bahr er-Raik, Diirr el-Muhtar). 

2 - i§in Sahibi (yonetici) olan imam veya tarafmdan me'zun bir 
zatln--lllidlrmasl. c;unkii biiyiik bir cem'iyyetle kllmacagmdan kimin kll
diracagmda miinazaa ve fitne dii§iini.ilebilir. Fitne ise Cum'amn ta'ti
line sebebdir. Feth el-Kadir'de zikredildigi vechile gerek zalim ve gerek 
adil bi:r; imami bulundugu halde terk eden inzar buyurulurken, Cum'a
nm liizumu i<;;in adil veya zalim mutlak bir imam §art edilmi§ oldugu 
gibi; Dart §ey ybneticilere aiddir: Ganimetler, sadakalar, haddler, 
Cum'alar diye de bir rivayet varid olmu§tur. Onun i<;;in Hanefi mezhe
binde hiikumet reisinin emri veya izni olmad1k<;;a Cum'a caiz olmaz de
nilmi§ ve buna sultamn izni ta'bir olunmu§tur. «Ta ki sultanm emri ve
ya vekilinin emri olmad1k<;;a Cum'a k1lmak caiz olmasm.n (Serahsi, Mu
hit) imam var iken, bir adam Cum'a giinii imamm izni olmaksizm ha
tiblik etse caiz olmaz. (Kadihan) Vali veya kadi veya zab1ta miidiirii
niin kild1rmasi veya hatibe emir ve izin vermesi kafi degildir. Meger 
ki men§urlannda Cum'aya izin salahiyyeti bilhassa yazilml§ olsun. 
(Hindiyye) Eger imamdan izin almak imkansiz olur da halk segtigi bir 
adamm ba§ma toplamr da o k1ldmrsa, caiz olur. (Hindiyye) Emirin 
hutbeye izni, Cum'aya izindir. Cum'aya izni de hutbeye izindir. (Za
hidi, Feth el-Kadir, Halebi). 

3 - Vakit. Ger<;;i farz namazlarm hepsinde vakit §arttlr. Vaktin
den evvel k1lmsa olmaz. Ancak diger namazlar vakit gegtikten sonra da 
·kaza edilebildigi halde Cum'a namazmm kazas1 yoktur. Vakti ge<;;erse 
ogle namaz1 kaza olunur. Cum'anm vakti de ogle vaktidir. Buhari'de 
rivayet olundugu iizere (Aleyhissalatii Vesselam) Cum'ay1 giine§in mey
li s1rasmda k1lard1. Binaenaleyh, zevalden evvel sahih olmaz. Ancak Ah
med ibn Hanbel'in bir kavlinde olur, denilmi§. ikindi vakti girdikten 
sonra da kilmmaz. imam Malik bu gbrii§e muhalefet etmi§tir. Namazda 
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iken vakit <;Ikarsa yeni ba§tan ogleyi kilar iizerine bina etmez. ~afii de 
buna muhalefet etmi§tir. (Halebi). 

4 - Hutbe. Biraz yukanda zikrolundu. 
5 - Cemaat en azi imamdan maada iig erkektir. Ebu Yusuf imam 

qe beraber iig olmasim da tecviz eylemi§tir. Cemaatm §art oldugunda 
it ma' vardir. Ancak en az adedin kag oldugunda on iig kavl iizere ihti
laf edilmi§tir: 1) Biri imam olmak iizere iki. Bu, Nehai ve Hasan ibn 
Salih ve Davud'un kavilleridir. 2) imam ile iig. Bu, Evzai, Ebu Sevr'den, 
Ebu Yusuf ve Muhammed'den ve Rafii'nin nakline gore eski gorii§iin
de ~afii'den mervidir. 3) imam ile dart. Bu imam A'zam Ebu Hanife'
nin, Sevri'nin ve Leys'in kavilleridir. ibn Miinzir, Evzai'den ve Ebu Sevr'
den de nakletmi§ ve ihtiyar eylemi§tir. ~erh el-Miihezzeb'de imam Mu
hammed'den ve Telhis'in sahibi, eski garii§iinde ~afii'den de nakleyle
mi§tir. 4) Yedi. ikrime'den. 5) Dokuz. Rebia'dan. 6) On iki. Maverdi, 
imam Muhammed'den, Ziihri'den ve Evzai'den nakleylemi§tir. 7) imam 
ile on iig. ishak ibn Raheveyh'ten. 8) Yirmi. Mi'ilik'ten bir rivayet 9) Otuz 
Malik'ten diger bir rivayet. 10) imam ile kirk. Ubeydullah ibn Abdul
lah ibn Utbe'nin ve yeni gorii§iinde imam ~afii'nin kavlidir. imam Ah
med'den me§hur olan da budur. Ve Orner ibn Abdiilaziz'den mervi olan 
iki kavlin biridir. 11) Elli. Orner ibn Abdiilaziz'den diger rivayet. 
12) Seksen. Mazeri nakletmi§tir. 13) Smirsiz olarak biiyiik <;ogunluk, 
imam Malik mezhebidir. ~ayle i§tihar etmi§tir : Muayyen aded §art ol
mayip bir koyde sakin olup aralarmda ah§-veri§ edecek kadar bir cema
at olmalidir. U<; ile dart ile olmaz. Buhari ~erhi'nde Hafiz ibn Hacer bu 
mezheb en racihi olsa gerektir, demi§ ise de ~afiilerin biiyiik imamlarm
dan Miizeni bile imam A'zam Ebu Hanife'nin kavlini tercih etmi§, Sii
yuti de bunu ihtiyar eylemi§tir. (Alusi) liigat bakimmdan da cemaatm 
en azi iigtiir. Mamafih biitiin bu ihtilaflardan azade olmak igin Cum'
ayt en kalabahk camide kilmak afdal olur. Cemaatm ger<;ekle§mesi i<;in 
akll, balig, erkek olmalan da §arttir. Binaenaleyh kadmlar ve gocuklar
la cemaat ger<;ekle§mi§ olamaz. Yani bunlar §art olan adede dahil de
gildirler. Hiir ve mukim olmalan §art degildir. Kale ve miisafirler, has
ta ve ma'zurlar ile de cemaat gergekle§ebilir. Hatta bunlarm Cum'ada 
imametleri bile caiz olabilir. Ancak imam Ziifer, kendilerine Cum'a va
cib olmayanlarm imametleri de sahih olmaz, demi§tir (Halebi) 

6 - Umumi izin. Yani camiin kapilan agihp umum miisliimanlara 
izin verilmi§ olmaktlr. Hatta bir cemaat carnie toplamp kap1lanm iizer
lerine kilitleyip de Cum'a k1lsalar caiz olmaz. Keza sultan, saraytnda 
hizmet<_;ileri Ve yardliDCllanyla k1lmak isterse kaplSllli ag1p izn-i amm 
ile izin verirse, amme gelse de gelmese de namazi caiz olur. (Muhit) 
Fakat mekruh olur. (Tatarhaniyye) Ama kapisim a<;maz da iizerine ka
piCllar korsa Cum'alan caiz olmaz (Muhit) . i§bU izn-i amm §artl Cum'-. 
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ada emniyet ve selameti te'min i<;in hukumetin luzum ve ehemmiyetini 
gosterir. Ezan da bu izni i'lan ile davet i<;indir. (Elmallh, Hak Dini Kur'
an Dili, VI, 4961-4986) . 

---·--000-----
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11 - Onlar, bir ticaret veya bir oyun gordi.i.kleri za 

man; seni ayakta b1rakarak oraya yoneldiler. De ki: Al-
lah'ln kat1nda alan; oyun ve ticaretten daha hay1rhd1r. Ve 
Allah, nz1k verenlerin en hay1rhs1d1r. 

Allah Teala o gun Medine'ye gelen ve ticarete ko§up cum'a hut
besini terkedenleri kmayarak buyuruyor ki : ((Onlar, bir ticaret veya 
bir oyun gordukleri zaman; seni ayakta b1rakarak oraya yoneldiler .n 
Seni minberde hutbe okurken b1rakt1lar. Aralarmda Ebu'l-Aliye, Hasan, 
Zeyd ibn Eslem ve Katade'nin de bulundugu tabi'in'den birden <;ok ki
§i boyle demi§lerdir. Mukatil ibn Hayyan'm iddiasma gore; bu ticaret, 
muslliman olmazdan once Dihye ibn Halife'nin ticaretiydi. 0, davul <;a
larak halk1 toplard1. Musllimanlardan pek az1 mustesna cemaat Rasu
lullah'I minberde ayakta dikili olarak b1rak1p ticaret kervanma gitmi§
lerdi. Bu konudaki haber sahihtir. Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel 
der ki: Bize ibn idris . .. Cabir'in §Oyle dedigini bildirdi : Medine'ye bir 
kervan gelmi§ti, Rasulullah (s.a .) da o esnada hutbe okuyordu. Halk 
91k1p kervana gitti ve mescidde on iki ki§i kald1. Bunun uzerine: «On
Jar, bir ticaret veya oyun gordukleri zaman; seni ayakta b1rakarak ora
ya yoneldiler.n ayeti nazil oldu. Buhari ve Muslim de Sahih'lerinde Sa
lim kanallyla Cabir'd~n bu hadisi tahric ederler. Hafiz Ebu Ya'la der 
ki : Bize Zekeriyya ibn Yahya ... Cabir ibn Abdullah'tan nakletti ki ; o, 
§byle demi§ : Rasulullah (s .a .) cum'a gunu hutbe okudugu s1rada Me
dine'ye bir kervan geldi. Peygamberin ashabmdan on iki ki§iden ba~
ka kirnse kalmamak uzere digerleri kervana gittiler. Bunun uzerine Ra
sulullah (s.a.) buyurdu ki : Nefsim kudret elinde bulunan (Allah) a ye
min ederim ki; sizden bir ki§i kalmayacak derecede birbirinizin arkasma 
du§seydiniz, vadiden uzerinize ate§ akard1. Bunun uzerine uOnlar, bir 
ticaret veya bir oyun gordukleri zaman ; seni ayakta b1rakarak oraya 
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yoneldiler.» ayeti nazil oldu. Cabir'in belirttigine. gore Peygamberle be
raber kalan on iki ki§i arasmda Hz. Ebubekir ve Orner de bulunuyordu. 

«Seni ayakta b1rakarak» kavli imamm .cum'a gunii hutbeyi ayak
ta okuyacagma delildir. Nitekim Muslim, Sahih'inde Cabir ibn Semu
re'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) iki hut be okur~U§ ve ikisinin ara
smda otururmu§. Kur'an okur ve halka ogut verirmi§. Fakat burada bi
linmesi gereken bir §ey var : Soylendigine gore bu k1ssa, Rasulullah 
(s.a.)m cum'a gunii hutbeyi namazdan once okudugu s1rada cereyan 
etmi§. Nitekim Ebu Davud murseller bahsinde der ki: Bize Mahmud ibn 
Halid, Velid'den, o da Ebu Muaz Bukeyr ibn Ma'ruf'tan nakletti ki; o, 
Mukatil ibn Hayyan'm §byle dedigini duymu§: Rasulullah (s.a.) cum'a 
giinii de tlpk1 bayram gunleri gibi hutbeden once namaz kllard1. N~ha
yet bir gun Hz. Peygamber hutbe okuyordu, cum'a namaz1m kilmi§tl, 
bir adam gelip; Dihye ibn Halife ticaret kervam ile geldi, demi§. Bu
nun uzerine herkes ticarete ko§mU§ ve Peygamberin yamnda kiic;iik bir 
topluluk kalmi§tL 

«De ki: Allah'm katmda olan; oyun ve ticaretten daha hay1rhd1r. 
Ve Allah, nz1k verenlerin en hayirhs1d1r.» Allah katmda bulunan ahiret 
diyarmdaki sevab ve ihsanlar Allah'a dayamp tevekkiil ederek vaktin
de nzk1m taleb edenler ic;in c;ok daha haJirhdir. 

CUM' A SURESiNiN SONU 

Tefsir, C. XIV, F . 496 
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Rahman ve Rahim alan Allah'1n achyla 

1 - M unaf1klar sana geldiklerin{ie: ;>ehadet ederiz ki 
muhakkak sen~ Allah'1n peygamberisin, uerler. Allah da 
bilir ki sen, elbette kendisinin peygamberisin. Allah, mu
nafiklann ~iiphesiz yalancilar olduklanna ~ehadet eder .. 

2 - Onlar, yeminlerini. kalkan edindiler de Allah'1n 
yolundan ahkoyduh:tr. Gerc;ekten yaptlklan i~ler ne k6tu
diir. 

3 - :su. once iman edip sonra kufretmi~ olmalanndan
dir. Bunun iizerine kalbleri miihiirlenmi~_tir, artlk hie; an
lamazlar. 
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4- Onlara baktlg1nda; govdeleri ho~una gider, konu
~urlarsa sozlerini dinlersin. Onlar giydirilmi~ odunlar gi
bidir. Her giirultuyu kendi aleyhlerinde san1rlar. Du~man 
onlard1r, sak1n onlardan. Allah, canlann1 als1n. Nas1l olup 
da donduruluyorlar. 

Miinaf1klar 

Allah Teaia, miinaf1klardan haber vererek buyuruyor ki: Onlar Hz. 
Peygamberin yamna geldiklerinde dillerinden mti.slti.man olduklanm 
soyliiyorlar, ama i§in i<; yti.zti. boyle degildir. Aksine onlar bunun tama
men tersinedirler. Bunun i<;in Hak Teala buyuruyor ki: «Mti.naflklar sa
na geldiklerinde: ~ehadet ederiz ki muhakkak sen, Allah'm peygambe
risin, derler.» Seninle kar§Ila§Ip yti.zyti.ze geldiklerinde sana <;ii§andan 
boyle soylerler ama mes'ele onlarm dedikleri gibi degildir. Bu sebeple 
Allah Teala hemen Hz. Peygamberin Allah'm rasulti. oldugunu haber 
veren bir cti.mle ile onlara ka:r§I koyarak buyuruyor ki: «Allah da bilir 
ki sen, elbette kendisinin peygamberisin.>> Ve hemen ardmdan da §oyle 
buyuruyor: «Allah, mti.nafiklarm §iiphesiz yalanc1lar olduklanna §eha
det eder.>> Her ne kadar dl§ gorti.nii§ii ger~,;ege uygun da olsa, onlann 
a<;1ga vurduklan hal tamamen yaland1r. <;unku onlar, soylediklerinin 
dogrulugunu kendileri kabul etmedikleri gibi dogru soylememektedir
ler de. Allah Teala bu sebeple onlarm inan~,;lannda yalanc1 olduklanm 
bildiriyor. 

«Onlar, yeminlerini kalkan edindiler de Allah'm yolundan ahkoy
dular.» Onlar yalan yeminlerle, gunah vaadlerle halktan ka<;1mp ko
runmak istediler. Soylediklerinin dogru oldugunu isbatlamaya ~,;ah§tl

lar. Maksadlan, kendi ger~,;ek durumlanm bilmeyenleri aldatmak ve 
onlann bunlar hakkmda musliiman olduklarma dair inan~,; beslemele
rini saglamaktl. Belki boylece, onlardan bir k1sm1 -da bunlann yaptlk
lan §eyde kendilerine uyarlar ve soylediklerinde onlan tasdik ederlerdi. 
Bu, onlarm adetidir. Onlar, i<;lerinden musliimanlara dostluk ve iyilik 
dilemezler. Ancak kotiiliik ve zarar isterler. Boylece insanlardan bir~,;ok
lann! zarara sokarlar. Ve Allah Teala'nm buyurdugu gibi «Allah'm yo
lundan ahkoydular. Ger~,;ekten yaptlklan i§ler ne kotudiir.» Bu sebep
le Dahhak ibn Muzahim, bu a yeti ( ~ ~ L.~ I l,..l>..il ) ~eklinde okuyor 
ve zahiren inanml§ olduklanm belirtip; peygamberi dogrulamalan bir 
kalkand1r, bununla kendilerini olti.mden korurlar, anlamm1 veriyordu. 
H~lbuki Kurra.'mn cumhur'u bunu ( r-.--J~i ) §eklinde yemin'in 
cem'i olarak okumaktad1r. 
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uBu, once iman edip sonra kiifretmi§ olmalanndand1r. Bunun iize
rine kalbleri miihiirlenmi§tir, artlk hi~ anlamazlar.>> Onlarm miinafik

ga sapmalan imandan doniip kiifre gitmelerinden ve hidayetin yerine 
p1kllg1 satm almalarmdan dolay1d1r. Bu sebeple Allah Teala, onlann 

kalblerini · «miihiirlemi§tir, artlk hi~ anlamazlar.n Onlann kalblerine 
hidayet ula§maz, hay1r sirayet etmez ve bir daha doniip dogru yolu 
bulamazlar. 

«Onlara baktlgmda; govdeleri ho§una gider, konu§urlarsa sozlerini 
dinlersin.n Onlarm §ekilleri giizeldir, dilleri fasih konu§ur. Bir ki§i on
lara kulak verdiginde belagath konu§malarmdan dolay-1 onlarm soziine 
kap1hr. Ama buna ragmen onlar son derece gii~siizdiir, -horluk, kararslz
hk, korkakhk ve iirkeklik i~indedirler. Bu sebeple «Her giiriiltiiyii kendi 
aleyhlerinde samrlar.>> Herhangi bii giiriiltii veya korkulacak bir §ey . 
olsa; goriirsiin ki onlar korkakhklarmdan otiirii bu felaketlerin kendi
lerine indigini samrlar. Nitekim Allah Teala Ahzab suresinde bunlar 
hakkmda §6yle buyurmaktad1r: «Size kar§l cimridirler. Korku geldigi 
zaman, goriirsiin ki onlar; iistiine oliim baygmhg1 ~okmii§ gibi gozleri 
donerek sana bakarlar. Korku gidince de iyiliginizi ~ekemeyerek, sivri 
dilleriyle sizi incitirler. i§te onlar inanmam1§lard1r. Bunun i~in de Al
lah, yaptlklanm bo§a ~1karm1§tlr. Bu, Allah i~in pek kolayd1r.n (Ah
zab, 19) Onlar susuz bulutlar gibi hayirSIZdlrlar. i~i bO§, anlamslz laf
lar gibidirler. Bu sebeple Allah Teala onlar i~in: «Dii§man .onlardir, sa
km onlardan. Allah, canlanm alsm. Nas1l olup ta dondiiriiliiyorlar.>> 
buyuruyor. Nas1l olup ta hidayetten ·dalalete ~evriliyorlar . . imam Ah
med ibn Hanbel der ki: Bize Yezid ... Ebu Hiireyre'den nakletti ki; Ra
sulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Miinaflklarm alametleri vard1r. Onla
rm selamlan la'nettir.- Yemekleri kapka~tlr. Ganimetleri ~almad1r. Mes
cidlere ancak ka~arak yakla§lrlar. Namaza ancak vaktin sonunda gelir
ler. Biiyiiklenirler, ne kimseyle konu§urlar, ne de kimse onlarla uyu
§Ur. Geceleyin odun- gibi yatarlar. Sabahleyin ~1g1rtkan olurlar. Bir ba§
ka rivayette de Yezid. bu son ifadeyi; giindiizleyin diinyaya tutkundur
lar, §eklinde nakletmi§tir. · 
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5 - Onlara; gelin Allah'1n peygamberi sizin i9in mag
firet dilesin, denil8igi zaman ba~lann1 9evirdiler. Ve sen, 
onlann buyiikhik taslayarak yuz 9evirdiklerini gorursun. 

6 - Onlar i9in magfiret dilesen de, magfiret dilemesen 
de birdir. Allah, onlan kat'iyyen bag1~iamayacakt1r. Mu~ 
ha;kkak ki Allah; fas1klar giirfthunu hidayete erdirmez. 

7 - Onlar oyle kimselerdir ki; Allah'In peygamberinin 
yan1nda bulunanlar i9in; hi9 bir ~ey infak etmeyin de da
gihp gitsinler, derler. Halbuki goklerin ve yerin hazineleri 
Allah'1nd1r. Ama o munaf1klar bunu anlamazlar. 

8- Onlar; ~ayet Medine'ye donersek, andolsun ki ~e
refli ve kuvvetli olanlar, zay1f olanlan oradan muhakkak 
vlkaraca:ktlr, diyorla~dl. Oysa izzet Allah'In, peygamberi
nin ve mu'minlerindir. Fakat munaf1klar bunu bilmezler. 

Allah Teala; miinafiklardan -Allah'm la'neti onlarm iizerine ol
sun- bahisle buyq.ruyor ki: «Onlara; gelin Allah'm peygamberi sizin 
i~in inagfiret dilesin, denildigi zaman ba§lanm ~evirdiler.» Biiyiiklene
rek ba§larmi ~evirip soylenen sozden uzakla§tllar. «Ve sen, onlarm bii
yiikliik taslayarak yiiz ~evirdiklerini goriirsiin.>> Ve ardmdan Allah Te
ala bu dayram§larmdan . dolayl . onlan cezalandirarak buyuruyor ki: 
«Onlar i~in magfiret dilesen de, magfiret dilemesen de birdir. Allah, on
Ian kat'iyyen bagi§lamayacaktir, Muhakkak ki Allah; fas1klar giiru
hunu hidayete · erdirmez. T1pk1 Bakara suresinin 113-114 ayetlerinde 
bildirdigi gibi. Bu konu ile alakall hadisleri orada zikretmi§tik. ibn Ebu 
Hatim der ki: Bize babam, ibn Orner el-Adeni'den nakletti ki; Siifyan 
§Oyle demi§: «Ba§lanm ~evirdiler» ayeti konusunda Siifyan ba§llll saga 
~evirmi§ ve goziinii bir yana dikerek bakmi§, sonra i§te onlar boyle yap
tllar, demi§. 

Seief'ten bir~oklarmm zikrettigine gore; bu ayetlerin hepsi az so:rf
ra a~Iklayacagimlz gibi Abdullah ~bn Ubeyy ibn SelUl hakkmda nazil 
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olmu§tur. Muhammed ibn ishak, Siret'inde der ki: Rasulullah (s.a.) 
Medine'ye geldiginde :...._Uhud'dan donii§iinii kasdediyor- bana ibn ::?i
hab ez-Ziihri'nin anlattlgma gore Abdullah ibn Ubeyy ibn Selul'iin 
cum'a namazmda durdugu bir yeri vard1. Kendisinin ve kavminin say
gideger bir yeri olmas1 hasebiyle onun o yerde durmas1 engellenmiyordu. 
Hz. Peygamber cum'a giinii halka hutbe okumak iizere kalktl~nda, Ab
dullah ibn Ubeyy ayaga kalk1p: Ey insanlar; i§te Allah'm Rasulii si
zin aramzda, Allah onunla sizi §ereflendirdi ve yiiceltti. Binaenaleyh 
siz ona yard1m edin, destek olun, dinleyin ve itaat edin, der ve oturur
du. Nihayet Uhud gtinti yaptlg1 §eyi yapmca -askerin ii~te biriyle ge
ri doniince- miisltimanlar ·da Medine'ye dondiiklerinde eski!ien yaptl
gi gibi ayaga kalk1p konu§rnak istedi. Miisliimanlar elbisesinin etrafm
dan ~ekerek dediler ki: Ey Allah'm dii§mam; otur, sen buna laYik de
gilsin. Yapacagm i§i yaptm. 0 halkm omuzuna basarak ~1ktl ve; Allah'a 
andolsun ki ben, biiytik bir §ey soylemi§ gibiyim, diyordu. Eger kalk1p 
kon'u§ursam onun (Hz. Peygamber) durumunu daha da kuvvetlendire
cektim. Ansar'dan bir ki§i mescidin kapiSmda onunla kar§Ila§lp; ya
Zlklar olsun san.a, nen var? dedi. 0: Ben kalk1p onun durumunu peki§
tirecektim ki arkada§lanmdan baz1lan beni ~ekip oturtmak ve tartak
lamak iste<iiler. Sanki ben kalk1p onun durumunu zorla§tlracak biiyiik 
bir §ey soyleyecekrni§im gibi. Kendisine; vay sana, don d~ Allah Rasulii 
magfiret dilesin dediklerinde o; Allah'a andolsun ki ben, onun benim 
i~in magfiret dilemesini istemem, dedi. 

Katade ve Stiddi der ki: Bu ayet Abdullah ibn Ubeyy hakkmda in
dirilmi§tir. ~oyle ki: . Yakmlarmdan bir delikanh RasUlullah'a gelip 
onunla ilgili bir §eyler soyledi ve durumunun ag1rhgm1 bildirdi. Rasu
lullah (s.a.) onu ~agmnca, o; Allah'a and i~in bu soylenenlerden uzak 
oldugunu bildiriyordu. Ansar o delikanhmn iizerine gidip onu kmadl
lar ve ag1r sozler soylediler. Bunun iizerine Allah Teala onun hakkmda 
§U dinlediginiz ayeti indirdi. Kendisine; ey Allah'm dii§mam, Rasulul-
lah'm yanma varsan? dediklerinde ba§Im ~eviriyor ve; ben, onu asla 
yapmam, diyordu. ibn Ebu Hatim dedi ki: Bize babam .. . Said 1bn Cii
beyr'den mi.kletti ki; Rasulullah (s.a.) bir yerde konaklad1g1 zaman, 
orada namaz kllmcaya kadar tekrar go~meye ~ah§mazdl. Tebuk gazve
sinde Abdullah ibn Ubeyy ibn SelUl'tin: <<Andolsun ki §erefli ve kuvvet
li olanlar, zay1f olanlan oradan muhakkak ~1karacakt1r.» dedigi. Pey
gambere ula§mca, giin batmadan once oradan go~ etti. Abdullah ibn 
Ubeyy'e; Peygamber'e varsan da, senin i~in magfi~et dilese, dedikle
rinde Allah Teala «Ba§lanm ~evirdiler ve sen onlann biiyiikliik tasla
yarak yiiz ~evirdiklerini goriirsiin.» ayetini inzal buyurdu. Bu rivayetin 
Said ibn Ciibeyr'e isnad1 sahihtir. Ancak bu olaym Tebuk gazvesinde 
olmasm1 soylemesinin i.izerinde durulmas1 gerekir. · Ve bu saglam bir 
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gorii§ degildir. Zira Abdullah, ibn Ubeyy ibn SelUl Tebuk gazvesine ka
tilanlar arasmda bulunmami§ti ve ordudan bir grupla beraber geri don
mii§tu. Magazi ve Siyer bilginlerinin katmda §Ohret bulan gorii§e gore 
bu olay, Mureysi -yani Mustalik ogullan- gazvesinde olmu§tur. 

Yunus ibn Bukeyt der ki: Abdullah ibn Ebu Bekr ve As1m ibn Orner 
ibn Katade, Mustalik ogullan k1ssas1 hakkmda bize §oyle dedi: Biz Ra
sulullah ile beraber orada bulunurken suyun uzerinde G1far ogullarm
dan Cehcin ibn Said -ki Orner ibn Hattab'm ucretlisi idi- ve Sinan 
ibn Bedr Qati§tllar. ibn ishak der ki: Bana Muhammed ibn Yahya ibn 
Habban'm bildirdigine gore; onlar, suyun uzerinde birbirine girip sa
va§tllar. Sinan; ey Ansar toplulugu, dedi. Cehcah ise; ey muhacirler top
lulugu, dedi. ·Zeyd ibn Erkam ile Ansar'dan bir topluluk da Abdullah 
ibn Ubeyy'in yanmda bulunuyorlardL Abdullah ibn Ubeyy bu sesi du
yunca; .kendi yurdumuzda bize saldmyorlar ha? Allah'a andolsun ki; 

· bizimle §U Kurey§ ortiiliilerinin misali ancak §U ata sozunde oldugu gi
bidir: itini · besle, yesin s·eni. Allah'a andolsun ki Medine'ye donersek 
bizden daha §erefli olanlar daha alQak olanlan elbette oradan Qikara
~aklardir, ·dedi. Sonra kavminden 'yamnda bulunanlara donerek dedi 
ki: Kendi kendinize yapt1gm1z, i§te budur. Onlan yurdunuza yerle§tir
diniz. Mallanmz1 kendileriyle payla§tlmz. Allah'a andolsun ki siz, on
lara arka Q1kmasayd1mz, sizi b1rak1p Ulkenizden ba§ka bir yere gider
lerdi. Bunu Zeyd ibn Erkam i§ittiginde Guleyyim'de bulunan Hz. Pey
gamberin yanma gitti. Hattab oglu Orner de orada bulunuyordu. Du- . 
rumu ana bildirdi. Hz. Orner (r.a.) dedi ki: Ey Allah'm RasulU, Bi§r og-

· Iu Abbad'a emret de onun boynunu vursun. Hz. Peygamber buyurdu 
ki: Nas1l olur ey Orner, halk; Muhammed ashab1m olduruyor, diye ko
nu§maz m1? Hay1r ey Orner, halka goQ iQin Qagnda bulun. Abdullah ibn 
Ubeyy sozlerinin Peygambere ula§tlgm1 haber .almca, gelip Peygamber
den ozur diledi ve Zeyd ibn Erkam'm soyledigi §eyleri kendisinin soy
lemedigine dair Allah'a yemin etti. Abdullah ibn Ubeyy'in kavmi ya
nmda bir yeri vard1. Orada bulunanlar dediler ki: Ey Allah'm Rasulu, 
adam soylemedigi halde belki o Qocuk uydurup boyle demi§tir. Rasu
lullah (s.a.) hiQ gitmek adeti olmad1g1 bir zamanda, s1cak bir saatta 
hareket etti. Useyd ibn Hudayr onunla kar§Ila§mca peygamber sela
miyla onu selamlad1 sonra dedi ki: Allah'a andolsun ki sen, hiQ goQ et
medigin bir anda, uygun olmayan bir vakitte gidiyorsun. RasUlullah 
(s.a.) buyurdu ki: Arkada§m Ubeyy'in oglunun ne soyiedigi sana bildi
rilmedi mi? 0; Medine'ye varmca giiQliilerin giiQsiizleri oradan Qlkara
cagml one surmii§. Useyd ibn Hudayr dedi ki: Ey Allah'm Rasulii, aziz 
sensin, zelil o. Sonra devamla: Ey Allah'm Rasulii, ana yumu§ak dav
ran. Allatl'a andolsun ki biz ana ba§ma taQ koymak iQin boncuk dizi
yorduk ki Allah Teala seni gonderdi. 0, senin kendisinin miilkunu elin-
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den ald1gm1 samyar, dedi. Rasulullah (s.a.) halk ile beraber ak§ama 
degin yiiriidii, gece yiiriiyii§e devam etti ve sabaha kadar yiiriiyii§ siir
dii. Ku§luk vaktine kadar Rasulullah yiiriiyii§e devam etti, sanra alan
lardan halk1 uzakla§tlrmak ir;in kanaklad1. Halk kanaklaymca, daya
namaYlp uyudular. Ve bunun iizerine Miinatikun suresi nazil aldu. 

Hat1z Ebu Bekr el-Beyhaki der ki: Bize "Ebu Abdullah el-Hat1z .. . 
Cabir ibn Abdullah'm §i:iyle dedigini duydum, dedi: Biz, Rasulullah 
(s.a.) ile birlikte bir sava§ta idik. 0 s1rada . muhakirlerden bir ki§i An
sar'dan bir ki§iyi dovdii. Ansar'dan alan ki§i; ey Ansar, dedi. Muhacir
lerden alan ki§i de; ey Muhacirler, dedi. Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki: Bu, cahiliyyet iddias1 dane aluyor? B1rakm onu, a kakmu§ 
bir iddiad1r. Abdullah ibn Ubeyy ibn Selul -ki bu iddiay1 anlar yap
llll§lardi- dedi ki: Allah'a andalsun ki Medine'ye di:inersek, bizim giir;lii 
olamm1z zay1f alanlan elbette ordan t;Ikaracaktlr. Cabir dedi ki: Rasu
lullah (s.a.) Medine'ye geldiginde Ansar muhacirlerden daha r;agunluk
taydL Bilahare muhacirler r;agald1lar. Hz. Orner (r.a.): Beni b1rak §U 
miinaf1km boynunu vuray1m, dedi. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: .BI
rak onu, insanlar Muhammed arkada§lanm oldiiriiyar diye kanu§ma
smlar, dedi. imam Ahmed ibn Hanbel, Hiiseyn ibn Muhammed kana
hyla Siifyan ibn Uyeyne'den bu rivayeti nakleder. Buhari Humeydi ka
nahyla, Muslim ise Ebtl Bekr ibn Ebu ~eybe ve ba§kalan kanallyl~ Siif
yan ibn Uyeyne'den benzer bir rivayeti nakleder. imam Ahmed ibn Han
bel der ki: Bize Muhammed ibn Ca'fer. .. Zeyd ibn Erkam'm §i:iyle dedi
gini bildirdi: ~en, Tebuk gazvesinde Rasulullah (s.a.) ile beraberdim. 
Abdullah ibn Ubeyy dedi ki: Medine'ye donersek, elbette it;imizden giir;
liiler giir;siizleri aradan t;Ikaracaktir. Zeyd ibn Erkaqt der ki: Ben, ge-

.lip durumu Hz. Peygambere haber verdim. Abdullah ibn Ubeyy yemin 
ederek bunlardan hit; bir §eyin vaki' olmad1gm1 bildirdi. Ka vmim beni 
kmad1 ve bununla ne ·istiyorsun? dediler. Ben mahzun ve miikedder 
gidip uyudum. Ras~lullah (s.a.) bana haber gi:indererek buyurdu ki: 
Allah Teala senin ma'zur alduguna dair seni dagrulayan bir ayet indir
di.·Zeyd ibn Erkam der ki: i§te bu ayet a zaman nazil aldu: .«Oiilar oy~ 
le kimselerdir ki; Allah'm peygamberinin yamnda bulunanlar it;in; hit; 
bir §ey infak etmeyin de dag1llp gitsinler, derler . .. Onlar; §a yet Medi
ne'ye donersek, andolsun ki §erefli ve kuvvetli alanlar, zay1f olanlan 
aradan muhakkak t;Ika:racaktlr, diyorlardL» Bu rivayeti Buhari, bu 
ayetin tefsirinde Adem ibn Ebu iya kanahyla ~u'be'deri nakleder ve 
der ki: iqn Ebu ,Zaide .. . Zeyd kanahyla bu rivayeti Hz. Peygamberden 
nakletmi§tir. Tirmizi , ve Nesei de bu ayetin tefsirinde ~u'be kanallyla 
bu rivayeti naklederler. 

Zeyd kanahyla bir ba§ka yoldan rivayetinde imam Ahmed ibn 
Hanbel der ki: Bize Yahya ibn Adem ... Ebu ishak'dan nakletti ki; a, 
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Zeyd ibn Erkam'm §oyle dedigini duydum, demi§tir: -Ebu ishak ay
rica Ebu Biikeyr kanahyla Zeyd ibn Erkam'dan da bu rivayeti nakle
der- Amcamla beraber bir gazaya pkml§tlm. Abdullah ibn Ubeyy ibn 
Selul'un arkada§larma: Rasulullah'm yanmda bulunanlara infak et-

' meyin, Medine'ye dondiigiimiizde, §erefli ve kuvvetli olanlar zay1f alan-
Ian oradan !;Ikaracaktlr, dedigini duydum. Bu durumu amcama anlat
tim, amcam da Rasulullah (s.a.)a anlattL RasUlullah (s.a.) bana haber 
gonderip !;ag1rtt1 ve ben de duyduklanm1 anlattlm. Abdullah ibn Ubeyy 
ibn Selul ve arkada§larma da haber gonderip !;ag1rtt1. Onlar boyle de-: 
mediklerine dair and i!;tiler. Rasulullah (s.a.) beni yalanlaYIP onlan 
dogrulad1. Bunun iizerine benzeri hi9 bir §ekilde bir iiziintiiye katlan
madigim keder iistiime 9oktii. Eve gidip oturdum. Amcam dedi ki: Al
lah'm Rasuliiniin seni yalanc1 olarak gormesinden ba§ka ne istedin? 
Nihayet Allah Teala «Miin8.f1klar sana geldiklerinde ... » ayetini inzal 
buyurdu. Rasulullah (s.a.) bana haber gonderip bunu okudu, sonra, 
ger9ekten Allah seni dogrulad1, buyurdu. Bilahare Ahmed ibn Hanbel 
der ki: Bize Hasan ibn Musa ... Ebu ishak'dan nakletti ki; o, Zeyd ibn 
Erkam'm §oyle dedigini i§itmi§: Biz Rasulullah (s.a.) ile birlikte bir 

· sefere 91ktlk. Halka zorluk isabet etti. Abdullah ibn Ubeyy arkada§larma 
dedi ki: <;evresindekilerin dag1hp gitmesi i9in Rasulullah'a bir §ey ver
meyin. Biz, Medine'ye donersek i9imizden gii9lii ve §erefli olanlar zaYif 
olanlan elbette or~dan !;Ikaracaktlr. Ben, Peygambere gelip bunu haber. 
verdigimde, Rasulullah (s.a.) Abdullah ibn Ubeyy'i 9agmp ona durumu 
sorunca, yemini basarak boyle yapmad1gm1 bildirdi. Halk; Ey Allah'm 

. Rasulii, Zeyd ibn Erkam yalan soyledi, dediler. Onlarm soylediklerinden 
dolay1 i!;ime bir ag1rhk 9oktii. Nihayet Allah Teala «Miin8.f1klar sana 
geldiklerinde ... » ayetini indirerek beni dogrulad1. Zeyd ibn Erkam der 
ki: Rasulq.llah (s.a.) kendileri i9in magfiret dilemek iizere onlan !;agir
digmda onlar, ba§larm1 9evirdiler. Allah Teala'mn «onlar giydirilmi§ 
odunlar gibidir» kavli, miin8.f1klarm giizel yiizlii kimseler olduklanm 
gostermektedir. Buhari, Muslim ve Nesei, bu rivayeti Ziiheyr kanahyla 
naklederler. Aynca Buhari ve Tirmizi, israil kanahyla Ebu ishak Amr 
ibn Abdullah'tan, o da Zeyd ibn Erkam'dan bu hadisi nakleder. 

Bu hadisin Zeyd ibn Erkam'dan naklincte Ebu isa et-Tirmizi bir 
ba§ka yolla der ki: Bize Abd ibn Hiimeyd ... Zeyd ibn Erkam'm §oyle 
dedigini bildirdi: Biz Rasulullah (s.a.) ile birlikte bir sava§a katllml§
tlk, beraberimizde bedevilerden baz1 kimseler de vard1. Biz suya ko§u
§Uyorduk. Bedeviler de bizimle miisabaka ediyorlard1. Bedeviler arka
da§lanyla -beniber ko§up havuzu !;evirerek dolduruyorlar ve etrafma 
ta§ YlgiyorlardL Kendi arkada§lan gelinceye kadar havuzun iizerine de
riden bir ortii ortiiyorlardL Ansar'dan bir ki§i bedevinin yamna geldi 
ve su i!;irmek iizere devesinin yulanm b1raktl. Bedevi ona su i<;irmek 
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istemedi. 0 da bir ta§ ahp suyun ic;ine attl. Bunun iizerine bedevi bir 
odun kap1p Ansar'dan olan ki§inin ba§ma vurdu ve yaralad1. Bedevi, 
Abdullah ibn Ubeyy'in arkada§larmdan oldugu ic;in, onun yanma geldi 
-ki o miinaf1klarm ba§I idi- ve durumu kendisine bildirdi. Abdullah 
ibn Ubeyy k1zarak dedi ki : Rasulullah'm etrafmda bulunanlarm -Be
devileri kasdediyordu- c;evresinden dag1lmas1 ic;in onlara infakta bu
lunmaym. Yemek vakti Hz. Peygamberin yamnda haz1r bulunuyorlar
dl. Abdullah ·arkada§lanna; Muhammed'in yanmda bulunanlara yemek 
getirin de yesinler, dedi. Sonra da arkada§larma; Medine'ye dondiigii
miizde ic;inizden giic;lii olanlar, giic;siiz olanlan oradan c;1karsmlar, de
di. Zeyd ibn Erkam der ki : Ben, amcamm terkisinde bulunuyordum, 
Abdullah ibn Ubeyy'in dedigini duydum ve durumu amcama bildirdim. 
0 da gidip Rasulullah (s.a.)a bildirdi. RasUlullah (s.a .) haber gonde
rip onu c;ag1rtt1. Abdullah ibn Ubeyy yemin ederek soziinii inkar etti. 
Zeyd ibn Erkam der ki : RasUlullah (s.a.) beni yalanlay1p onu dogru
ladl. Amcam bana geldi ve dedi ki: Rasulullah (s.a.)m sana k1zmasm·· 
dan ve hem onun, hem de miisliimanlarm seni yalanlamasmdan ba§
ka bir §ey kasdetmedin. Daha once hie; bir kimsenin dii§medigi bir iiziin
tii beni kaplad1. Bir seferinde Rasulullah ile beraber yiiriiyordum ki 
iiziintiiden ba§Im bir kenara dii§mii§tii. Rasulullah (s.a .) hemen gele
rek kulag1m1 oynattl ve yiiziime giildii. Oyle bir sevinc; ic;erisine girdim 
ki, diinyada iken devamh bu sevinc; ic;erisinde olmay1 isterdim. Sonra 
Ebubekir bana ili§ip dedi ki : Rasulullah (s.a.) sana ne dedi? Ben; Ra
sulullah (s.a.) bana bir §ey demedi, yalmzca kulagiml oynatlp yiiziime 
giildii, dedim. Bunun iizerine o; seni miijdelerim, dedi. Sonra Orner ya
mma ili§ip sorunca ona da Ebubekir'e dedigim gibi dedim. Ertesi giin 
Rasulullah (s.a.) Miinafikun suresini okudu. Bu rivayetin tahricinde 
Tirmizi miinferid kalml§ ve; bu, hasen, sahih bir hadistir, demi§tir. Ha
fiz Beyhaki de Hakim kanahyla . .. Ubeydullah ibn Musa'dan bu riva
yeti nakleder ve son k1smma; Miinafikun suresi nazi! oldu dedikten 
sonra sureyi ba§tan <<Onlar; §ayet Medine'ye donersek, andolsun ki §e
refli ve kuvvetli olanlar, zay1f olanlan oradan muhakkak c;Ikaracaktlr, 
diyorlardu kavline kadar okudu, diye ekler. Abdullah ibn Lehia da .. . 
Urve ibn Ziibeyr'den bu rivayeti nakleder. Musa ibn Ukbe de Magazi'
sinde bu k1ssay1 bu §ekilde anlatlr. Ancak bu ikisi Abdullah ibn Ubeyy 
ibn Selul'iin soziinii Peygambere ula§tlran ki§inin Evs ibn Erkam ol
dugunu ve bunun Hazrec ogullarmdan Haris'in oglu oldugunu bildirir
ler. Belki bu, Rasulullah'a haberi ula§tlran bir ba§kas1d1r, ya da dinler
ken bir anlatma olmu§tur. Allah en iyisini bilendir. 

ibn Ebu Hatim merhum der ki : Bize Muhammed ibn Aziz .. . Mu
hammed ibn Miislim'den nakletti _ki; ona, Urve ibn Ziibeyr ve Ansar'
dan Amr ibn Sabit haber vermi§ler : Rasulullah {s.a.)m el-Mii§ellel (Mek-
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ke ile Medine arasmda bir yer) ile deniz arasmda bulunan azgm Mii
nat'm yokettigi Miireysi' gazasma gittiginde, Halid ibn Velid'i gonder
mi§ ve Miinat'1 yikmi§tl. Rasulullah'm bu gazvesinde biri muha"cirler
den, digeri de ansar'm miittefiki olan Behz kabilesinden iki ki§i birbir
leriyle ~atl§tllar. Muhacirlerden olan ki§i, Behz kabilesinden olan ki§iyi 
yendi. Bunun iizerine Behz kabilesinden olan; ey Ansar toplulugu, dedi, 
de Ansar'dan baz1 ki§iler ona yard1m ettiler. Muhacirlerden olan da; 
ey Muhacirler toplulugu dedi ve Muhacirlerden baz1 ki§iler de ona yar
dim ettiler. Oyle ki Muhacirlerden ve Ansar'dan olan o ki§iler arasm
da biraz ~atl§ma 9ldu. Sonra aralan aynld1. Miinaflklar -veya kalbin
de hastahk olan bir ki§i- Abdullah ibn Ubeyy ibn Selul'e gidip dedi 
ki: Sen isteniyor ve atlhyordun. ~imdi ne faydas1 ne de zaran dokunan 
birisi oldun. ~u ortiiliileri -onlar yeni hicret eden herkese ortiiliiler 
anlamma (Celabi) diyorlard1- bize iistiin k1ldm. Allah dii§mam Ab
dullah ibn Ubeyy dedi ki: Medine'ye dohdiigiimiizde, i~imizden gii~lii
ler gii~siizleri elbette oradan ~1karacaktlr. Miinatiklardan olan Malik 
ibn Dah§iim dedi ki: Ben, size; Rasulullah'm yamnda bulunanlara yar
dim etmeyin ki dag1lsmlar demedim mi? Bunu Orner ibn Hattab i§itti 
ve yiiriiyerek Rasulullah'm yamna geldi; ey Allah'm Rasulii bu adam 
-hakkmda bana izin ver. 0 halki aldatlyor,. izin ver ki onun· boynunu 
vuray1m, dedi. Hz. Orner Abdullah ibn Ubeyy'i kasdediyordu. Raswul
lah (s.a.) buyurdu ki: Ey Orner, ben sana onu oldiirmeni emredersem, 
sen onu oldiiriir miisiin? Hz. Orner dedi ki: Allah'a andolsun ki onu 61-
diirmemi emredersen, muhakkak onun boynunu vururum. Rasulullah 
(s.a.) buyurdu ki: Otur. Bu s1rada Ansar'dan Useyd ibn Hudayr geldi. 
Bilahare Abd'iil-E§her ogullarmdan bir ki§i geldi. Ve Rasulullah'm ya
mna vanp; ey Allah'm Rasulii, bana izin verde §U halk1 aldatan ada
mm boynunu vuray1m, dedi. Rasulullah (s.a.); ben onu oldiirmeyi em
redersem sen onu oldiiriir miisiin? deyince o; evet, Allah'a andolsun ki 
bana onu oldiirmemi emredersen, kulag1m dibinden kihc1mla keserim, 
dedi. Bunun iizerine Rasulullah (s.a.); otur, dedi. Sonra §6yle buyurdu: 

· Halka go~ii ilan edin. Halk1 s1cakta go~ ettirdi. 0 gun ve gece yiiriidii
ler, ertesi giinde yiiriiyii§e devam ettiler, sonra konakladilar. Sonra yi
ne aym §ekilde s1cakta halk1 yiiriiyii§e ba§lattL el-Mii§ellel'den itibaren 
ii~ giin yiiriiyerek Medine'de sabahlad1. Raswullah (s.a.) Medine'ye ge
lince; Hz. Omer'e haber gonderip dedi ki: Ey Orner, eger ben onun 61-
diiriilmesini emretseydim, sen oldiiriir ,miiydiin? Orner; evet ey Allah'm 
Rasulii, dedi. Bunun iizerine Hz. Peygamber buyurdu ki: 0 giin, eger 
onu oldiirmii§ olsaydm bir~ok ki§inin burnunu siir~erdin . Bu giin de 
onlara onun Oldiiriilmesini emretseydim, onlar emre imtisal ederlerdi. 
Ancak insanlar, benim ashab1m arasma bir §eyler soku§turdugtimu ve 
onlan acimasizca birbirine kirdirttlgimi soylerlerd~ . Bunun iizerine Al-
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lah Azze ve Celie: ((Onlar oyle kimselerdir ki; Allah'ui peygamberinin ya
mnda bulunanlar i~in; hi~ bir §ey infak etmeyin de dag1hp gitsinler, 
derler.» kavlini inzal buyurdu. Bu rivayetin akl§l garibtir ve i;;inde ba
Zl §eyler va~ ki yalmz bu rivayette yer almaktad1r. 

Muhammed .ibn .ishak .ibn Yesar der ki : Bize As1m ibn · Orner ibn 
Katade §6yie dedi: Abd,ullah ibn Ubeyy'in agluna babasmm durumu 
haber verilince; Hz. Peygambere gelip; ey .Allah'm-RasUlii, Abdullah 
ibn Ubeyy'dei} duydugu bir §ey iizerine anu oldiirmek ist~digin bana 
bilditildi. Eger anu oldiirmek istiyarsan, bana buyur, ben sana anun 
ba§ui1 getireyitn, dedi. Sanra §Oyle devam etti: Allah'a andalsun ki, Haz
rec kabilesi- babasma benden daha iyi davranan :kimsenin almad1gm1 
bilir. Ancak ben senin ba§ka birine anu oldiirmesini emredip de_ ada
mm anun oldiirmesinden endi§e ederim. Babam Abdullah ibn Ubeyy'
in katilinin insanlar arasmda gezinip durmasma ve benim anu goriin
ce oldiirmeme miisaade etme. 0 zaman bir kafire kar§I bir mii'mini 61-
diiriir ve cehenneme girerim. Bunun iizerine Rasulullah (s.a .) buyurdu 
ki: Hay1r, a, bizim aram1.zda kald1g1 siirece kendisine yumu§ak davramr 
ve iyi arkada§hk ederiz. 

ikri~e ve ibn Zeyd ile ba§kalan da derler ki : insanlar Medine'ye 
donmek uzere, katile alu§turduklarmda Abdullah ibn Ubeyy'in aglu 
Abdullah Medine'nin giri§inde durup k1hcm1 kmmdan ~1kard1. Halk 
anun oniinden ge~iyardu . Babas1 Abdullah ibn Ubeyy gelince, aglu ana: 
Geriye don, dedi. 0; ne aluyar sana? Yaz1klar alsun, deyince, Abdullah 
dedi ki: Allah'a andalsun ki, Rasulullah (s.a.) sana izin verinceye ka
dar buradan asla ge~emezsin. <;iinkii 0 , aziz'dir, sen zelilsin. Rasulul
lah (s.a.), ashabmm pe§inden anlan taparlayarak yiiriidiigii i~in ge~ 
gelmi§ti. Geldiginde Abdullah .ibn Ubeyy; aglunu Rasulullah'a §ikayet 
etti. Oglu Abdullah dedi ki: Ey Allah'm Rasulii, sen ana izin verinceye 
kadar a buradan i~eri giremez. Rasulullah (s.a.) da ana izin verdt Ab
dullah dedi ki: Mademki Ras(llullah (s.a.) sana izin verdi oyleyse §im
di ge~. 

Ebu Bekr Abdullah ibn Ziibeyr el-Humeydi Miisned'inde der ki: 
Bize Siifyan ibn Uyeyne, Ebu Harlin el-Medine'nin §6yle dedigini nak
letti : Abdullah ibn Ubeyy ibn Selul'iin aglu Abdullah babasma dedi ki: 
Sen, Rasulullah (s.a.) en giic;lii, ben de en gii~siiziim, deyinceye kadar 
ebediyyen Medine;ye giremezsin. RasUlullah (s.a.) geldiginde de Ab
dulla:h dedi ki: Ey Allah'm Rasulii, sen babam1 oldiirtmek istiyarmu§
su:p. Seni hak iizere gonderen Allah'a yemin ederim ki; karku ve say
gimdan asla babamm yiiziine bakamad1m. Ama sen ba§ml getirmemi 
istersen, anu sana getiririm, ~iinkii ben babamm katilini gormekten 
nefret ederim, dedi. 
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-----iZAHI 

~imdi bir kere daha hadiseye ve hadisenin kahramanlanna baka
hm. Sonra da Kur'an ayetlerine goz atallm: Biz kendimizi peygamberin 
ya§ad1g1 devirde ilahi terbiye metodunun gozetiminde buluyor ve Al
lah'm i§leri idare eden §a§Irticl kudretiyle kar§I kar§Iya geliyoruz. 

islam saflannda miinaf1klar kol geziyorlar. Peyg,amberin hayatl 
boyunca yakla§Ik olarak on y1l miiddetle islam saflarmda ya§Iyorlar. 
Allah'm Rasulii onlan saflardan ~1karm1yor. Ve vefatmdan oncesine 
kadar teker teker isimleri ve §ahislanyla onlan miisliimanlara tarut
miyor. Ama H~. -Peygamber onlan sozlerinden ve konu§malarmdan ta
mmaktadir. Simalanndan, yaptlklan hareketlerin ve heyecanlarm izin
den bilmektedir. Sebebi nedir acaba bunun? i§te as1l sebep; Allah, in
sanlann kalblerini insanlanr::t eline teslim etmiyor. Kalbler yalmz ve 
yalruz Allah'm elindedir. Kalblerde olam sadece 0 bilir ve buna gore 

. hesaba ~eker. insanlar ise i§in d1§ yoniine bakarlar. Ki, insanlan tah
minlere gore tutuvermesinler. Zanlara gore bir konuda hiikmetmesin
ler. Hatta Hz. Peygambere yiice Allah hayatmm sonlanna dogru mii
naflklari tamtml§ oldugu halde peygamber onlan islam cemjtatmdan 
kovmad1. Onlar di§tan miisliiman goziikiiyorlard1 ve dini vecibeleri ye
ririe getiriyorlardL Hz. Peygambere Allah Teala onlarm kimler oldugu
nu ogretmi§ ve o da sadece ashabmm i~inden Hz. Huzeyfe'ye bunlan 
bildirmi§ti. Kimlerin miinaf1k oldugu teker teker miisliimanlar arasm
da §iiyu' bulmami§tl. Oyle ki Hz. Orner (r.a.) Hz. Huzeyfe'nin yamna 
Keliyor, kendisinin Hz. Peygamberin bildirdigi miinaflklar arasmda bu
lunup bulunmad1gmdan emin olmak istiyor ve Huzeyfe ona: Ey Orner, 
sen onlardan degilsin, diyor ve fazla bir §ey soylemiyordu. Hz. Peygam
ber miinaf1klardan olmii§ olanlann cenazesini k1lmamakla emrolun
mu§tu. 0, bir cenazenin namazm1 kllmadigi zaman ashab1 onun miina
fiklardan oldugunu anllyordu. Hz. Fahr-i Kainat katma almmca Hz. 
Huzeyfe de miinafiklardan oldugunu bildigi kimselerin cenaze. nama
zim kllmazdl. Hz. Orner herhangi bir cenazenin namazllll kilacagi Za
man bak1mrd1, eger Huzeyfe'yi goriirse anlard1 ki bu vefat eden ki§i 
munaf1klar toplulugundan degilmi§ ve namazm1 k1lard1. Huzeyfe'yi 
gormezse o da k1lmazd1. Ve bir §ey demezdi. i§te boyle cereyan ediyor
du hadiseler, kaderin ~izdigi plan uyarmca hikmetli olarak. Belirli bir 
gayeye dogru yoneliyordu. Miisliimanlan terbiye etmek, yeti§tirmek, 
ahlak binasml kurmak, nizam ve edep ogretmek i9in. 

Bu ayetlerin hakkmda nazil oldugu hadise bile tek ba§ma biiyiik 
ibret unsurlan ta§Imakta ve degerli ogiitler ihtiva etmektedir. 

i§te §U Abdullah ibn Ubeyy ibn Sellll. .. Mi.isliimanlar arasmda ya
§lyor... Rasulullah'm yakmmda, oniinde ve arkasmda cereyan eden 
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hadiseler ve ard arda s1ralanan ayetler bu dinin hakikatlm ve bu pey
gamberin dogrulugunu gosteriyor. Ama Allah onu hidayete erdirmi
yor. Gonlune imanm1runu ak1tm1yor., . Qti.nkti. bu hidayet rahmetini 
ve nimetini ona nasib etmemi§, bu c;epec;evre etraflm saran sonsuz fe
yizden ve m1rdan uzak kahyor. Onun te'sir sahasma girmiyor. ic;inde 
hep Hz. Peygamberin Medine'ye gelmesi Evs ve Hazrec kabilesinin mti.s
lti.man olmas1 sonucunda kaybettigi reislik mevkiinin ihtiras1; intikam 
duygusu onu bu co§an m1r kaynagmdan faydalanmaktan ahkoyuyor. 
Ve yalmz bu duygu. onu ic;inde ya§ad1g1 ve Yesrib kentinde co§an ilahi 
feyezandan ahkoyuyor, hidayete ermesini onlti.yor. 

i§te §U da onun oglu Abdullah -Allah ondan raz1 olsun ve onu n
zasma: nail eylesin- ti.stti.n bir fedakarhk ve mti.slti.manhk numunesi. 
Babasmdan rahatsrz oluyor, yaptlklarma cam s1k1hyor, onun davram§
larmdan dolayi' mahcub oluyor. Ama ona kar§l besledigi duygular, bti.
yugti.ne sayg1 besleyen hti.rmetkar bir evladm duygusu. Bir gun geliyor 
Hz. Peygamberin bu mti.naf1k . babasm1 6ldti.rmek istedigini duyuyor. 
Bunun uzerine kalbinden c;e§it c;e§it duygular gec;iyor, ba§ka ba§ka he
yecanlarla c;arpl§lyor. Ama o bu sesi bti.tti.n ac;1khg1, bti.tti.n gti.cti. ve 
parlakhg1yla reddediyor. Qti.nkti. o islam'a gonti.l vermi§, Rasulullah'm 
emrine mutlak itaat geregini kabullenmi§ bir mti.slti.man. Babas1 hak
kmda da olsa peygamberinin emrini yerine getirmek istiyor. Her §eye 
ragmen birisinin kalk1p babasmm boynunu vurmasm1, sonra da onun 
ardmda goz gore gore yeryuzti.nde dola§Ip gezinmesini bir tti.rlti. kendi
sine yediremiyor ve buna tahammti.l edemiyor. Nefsinin kendisine iha
net etmesinden korkuyor. ~eytanm asabiyet duygusunu galeyana ge
tirmesinden endi§e ediyor. intikam sesine kar§I koyamama ihtimalin
den korkuyor. Ve bunun ti.zerine sevgili peygamberine, kumahdanma 
ko§uyor. Qarpan kalbini dindirmesini, kar§l kar§1ya bulundugu Slkm
tlyl gidermesini istiyor ondan. Ve §ayet mutlaka yapacaksa babasmm 
6lti.mti.nti. kendisine vermesini istiyor. Bu emre mutlak manada itaat 
ed~cegini"bildiriyor. Ba§ml kendi eliyle getirecegini ifade ediyor. Ta ki, 
i§e ba§kasl kan§masm ve goz gore gore babasmm katilinin etrafta do
la§masma tah~mmti.l etmesin. Belki buna dayanamaz da kalkar adam1 
6ldti.rur ve bir kafirin olumti.ne kar§I bir mti.'minin katili olarak cehen
neme gider. Bundan korkuyor ve i§te bunun ic;in kendi eliyle 6ldti.rmek 
istiyor babasm1. 

Kalb nereye yonelirse, goz nereye ili§irse bu yti.ce mevkide insan 
urpertilerle doluyor, heyecana kapihyor. Bir insanm gonlti.nti. dolduran 
iman ti.rpertisidir bu. Birisi geliyor Hz. Peygambere yeryuzti.nde insan 
nefsine en ag1r gelen en zor i§lerden birisini kendisine vermesini isti
yor. Samimi bir niyetle babasmm alum fermamm kendisinin yerine 
getirmesini arzu ediyor. Samimiyetle soylti.yor bunu. Kendi nazarmda 
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bunu yaparken ~ok daha zor ve ~ok daha buyuk bir §eyden ~ekindigini 
belirtiyor. Babasmm alum fermamm yerine getirecek bir mu'mine kar
§1 be§eri q_uygulanm yenemeyip, katir olan babasml oldurmU§ bir ~u·
mini oldurerek cehenneme girmekten ka~mmak i9in kendi eliyle oldur
mek istiyor babastm ... Babasmm yakasmdan yapl§Ip «Allah'a yemin 
ederim ki Hazrec kabilesi, babasma benden daha iyi davranan birisi 
olmad1gm1 bilir.» diyerek a~1k~a be§eri zaafm1 butun samimiyetiyle 
ifade ediyor. Bu samimiyet kar§Ismda insan kendini yitirecek oluyor. 0, 
peygamberinden, kumandanmdan kendisine bu zaafmda yard1mc1 ol
masmi ve bu s1kmt1dan kurtarmasm1 istiyor. Bunun i~in peygamberin 
buyrugunu degi§tirmesini veya almasmi istemiyor da emrin kendisi ta
rafmdan yerine getirilmesini, yani babasmm kafasm1 kendi eliyle hu-

. zuruna getirmesi emrinin verilmesini istiyor. <;unku kumandanm ver
digi emre itaat §arttir. Emir mutlaka yerini bulacaktir. 

Yuce Peygamber de bu Sikmtl i~inde k1vranan mu'min ruhu goru
yor. ~efkat ve ikramla onu s1vazlayarak s1kmtismi gideriyor ve buyu
ruyor ki: Bilakis biz ona yumu§ak davramr ve bizimle kald1g1 muddet
~e arkada§hga devam ederiz. Bundan once de . Hz. Omer'in sozunu ne
den geri ~evirdigini anlatiyor ona. Ve buyuruyor ki: Nas1l oluyor ya 
Orner? Halk Muhammed'in arkada§lanm oldurdugunu soylerse? 

Sonra Hz. Peygamber hadiseye dirayetli bir kumandanm muda
halesi ile mudahale ediyor ve zamam gelmeden evvel ordunun hareket 
etmesini buyuruyor. Bitkin du§ene kadar seferin devamm1 emredi)Tor. 
Ta ki boylece ((Ey Ansar ve ey Muhacirler» diyerek birbirine girip do
VU§en iki ki§inin kopard1g1 fitnenin te'siri ortadan kalksm, Abduliah 
ibn Ubeyy'in sa~tig1 fitne tohumlan yok olsun. Munaflklann reisi, in
sanhk . tarihinde ve akide tarihinde e§i goriilmemi§ iki karde§ ve dost 
kabileyi, yani Muhacirler ile Ansar'1 birbirine dU§urmek istemi§tL Hz. 
Peygamberin Useyd ile konu§masi, fitneye kar§l hissettigi ruhi yorgun
luk islam'dan sonra bile mevki' sahibi olan bir arkada§mm elinden 
tutmas1 ve daima ona bagnm a~1k bulundurmasi ... insam titreten ha-

. diselerdir bunlar. 
Nihayet son tablodaki insam kendinden ge~iren sahnenin onune 

geliyor ve duruyoruz. Bu sahnede mu'min bir ki§i var. Abdullah ibn 
Ubeyy'in oglu Abdullah. Eline killcm1 almi§, Medine'nin giri§inde ba
basmi bekliyor ve gelince onu §ehre girmeye koymuyor. i~imizden us
tun olan1ar du§kun olanlan muhakkak oradan ~1karacaktir, sozunu 
dogrulamak i~in ve Hz. Peygamberin mutlak ustiinlugunu onun da mut
lak du§kunlugunu belirtmek i~in bir ad1m bile atmasma musaade et
miyor. Oldugu yerde durduruyor onu. Ta ki Hz. Peygamber geliyor ve 
girmesine· izin veriyor. Peygamberin izniyle o da ha.basmm §ehre gir-
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mesine mudahale etmiyor. Ve o anda kimin usti.in kimin di.i~ki.in ol- · 
dugu pratik tecrtibelerle anla§1lm1§ oluyor. 

Dikkat edin, o ki§ilerin ula~tlg1 usti.in iman zirvesidir bu mertebe
ler . Onlan imanlan ytikseltmi§tir bu noktalara. 0 zirvede gezinirken 
heni.iz birer insand1lar. Uzerlerinde insanlarm zaaf1 vard1. Kalbleri be
~eri duygularla c;arp1yordu. ic;lerinde be§eri duygular yer ediyordu. Bu 
ise; insanlar, islam inancmm hakikatlm kavrad1klan zaman bu akide 
sayesinde yukselebilecekleri en tisti.in ve en yuksek noktamn en gtizel 
itadesidir. Yerytizi.inde yemek yer, c;ar§l pazar gezinir, birer insan iken 
iman gerc;egi ruhlannda yer edince i§te bu noktalara ytikseltir onlan. 
(Seyyid Kutub, Fi Zilal'il-Kur'an, XIV, 500-504) . 

-----oOo 

9 -- Ey iman edenler; mallann1z ve <;ocuklann1z, s1z1 
Allah'1 anmaktan ahkoymas1n. Kim bunu yaparsa; onlar, 
husrana ugrayanlann kendileridir. 

10 - Birinize cHum gelip de; Rabblm, beni yalnn bir SU' 
reye kadar geciktirsen de sadaka versem ve salihlerden ol
sam, diyecegi zaman gelmezden evvel, size nz1k olarak 
verdigimizden infak edin. 

11 - Eceli gelince Allah; hi<; bir nefsi asla geri blrak
maz. Ve Allah, i$lediklerinizden haberdard1r. 

Allah Teala mti'min kullarma Allah'1 c;okc;a zikretmelerini bildire
rek, mal ve evladm kendilerini Allah'1 anmaktan ahkoymasm1 yasak
hyor. Rabbmm emrine itaat1 ve zikri b1raklp da, yaratlh~mm ana ama
Clm terkedip di.inya hayatmm si.istini.i ve eglencesini tercih edenlerin 
klyamet gtini.inde hem kendilerine, hem de ailelerine yazlk ettiklerini ve 

Tefsir; C . XIV , F . 497 
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bunlarm husrana ugrayanlardan olacaklarm1 haber veriyor. Sonra da 
Allah'm emrine itaat ederek infaka te§vik edip buyuruyor ki: «Birinize 
i:>lum gelip de; Rabbrm, beni yakm bir sureye kadar geciktirsen de sa
daka versem ve salihlerden olsam, diyecegi zaman gelmezden evvel, si
ze nz1k olarak verdigimizden infak edin.)) Olum geldigi zaman, a§m gi
den herkes pi§man olur ve surenin \!Ok k1sa bir an da olsa uzat1lmasm1 
ister. Kaybettigi zamamn ve f1rsatm· farkma vanr. Ama ne yaz1k ki 
olan olmu§tur. Gelen gelir ve herkes yapt1g1 a§mhklarm sonucuna kat
lamr. Kafirler, Alla.h Teala'nm §U buyrugunda belirttigi gibidirler: «in
sanlan, kendilerine azabm gelecegi giin ile uyar. Zulmedenler derler ki: 
Rabb1m1z; bizi yakm bir muddete kadar te'hir et, davetine uyahm ve 
peygamberlere tabi olahm. Siz daha once de sonunuzun gelmeyecegine 
yemin etmemi§ miydiniz? Ustelik kendilerine zulmedenl~rin yerlerinde 
oturdunuz, onlara yaptlklanm1z ise sizlere ac;Iklanmi§tL Size misaller 
vermi§tik.>> (ibrahim, 44-45) Mu'mim1n suresinde ise §byle buyuruyor: 
«Onlardan birine blum geldigi vakit der ki: Rabb1m; beni geri dondur. 
Belki yapmadan b1raktlg1mi tamamlar ve salih amel i§lerim. Hay1r, bu 
soyledigi, sadece kendi laf1d1r. Tekrar diriltilecekleri gune kadar arka
larmda onlan geriye donmekten ahkoyan bir berzah vard1r.ll (Mu'mi
nun, 99-100). 

Muteak1ben Allah Teala §byle buyuruyor: «Eceli g~lince Allah; hi\! 
bir nefsi geri b1rakmaz. Ve Allah, i§lediklerinizden haberdardlr.)) Eceli 
geldikten sonra hi\! bir kimseyi geri b1rakmaz. Kimin sozunde ve istegin
de samimi oldugunu, geri dondurUlurse bulundugundan daha kotU du
ruma dii§iip dii§meyecegini en iyi bilen ve haberdar olan O'dur. <;unku 
0 «i§lediklerinizden haberdard1r.)) Ebu isa et-Tirmizi der ki: Bize Abd 
ibn Humeyd ... ibn Abbas'm §byle dedigini bildirdi: Kimin kendisini Rab
bmm eyini hacca ula§tlracak bir mah olur veya zekat1 uzerine vacib kl
lacak miilku olur da bunlan yapmazsa blUm zamam geri donduriilmesini 
ister. Bunun uzerine adamm biri; ey ibn Abbas, Allah'tan kork. Yalmzca 
kafirler geri donu§u ister, dedi. ibn Abbas da: Sana Kur'an'dan bir ayet 
okuyaytm dedi ve: «Ey iman edenler; mallanmz ve \!Ocuklanmz, sizi Al
lah'! anmaktan ahkoymasm ... Ve Allah, i§lediklerinizden haberdardir.)) 
kavline kadar bu ayeti okudu. Zekat1 gerektiren mikdar ne kadard1r? 
dediklerinde; mal iki yuz veya daha fazlasma ula§Irsa gerekir, dedi. 
Hacc1 vacib k1lan nedir? denildiginde; binek ve az1ktlr, dedi. Sonra Tir
mizi der ki: Bize Abd ibn Humeyd ... ibn Abbas'tan benzer bir hadisi 
nakleder: Aynca der ki: Sufyan ibn Uyeyne ve ba§kalan Ebu Cenab 
kanahyla ibn Abbas'tan benzer bir ifadeyi rivayet ettiler. Bu rivayet 
daha sahihtir. Ancak Tirmizi, Ebu Cenab el-Kelbi'yi zay1f saymi§tlr. Ben 
derim ki: Dahhak'm ibn Abbas'tan naklettigi rivayette kopukluk var
dlr. Allah, en iyisini bilendir. 
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tbn Ebu Hatim der ki: Bize babam .. . Ebu Derda'dan nakletti ki; o, 
§Oyle demi§: Biz, Rasulullah'm huzurunda omrtin artmasm1 tartl§Iyor
duk 0 , buyurdu ki: Allah, eceli gelince hi<; bir nefsi geri b1rakmaz. Artl§ 
yalmzca omiirdedir. Allah'm kula salih bir soy verip bunlarm ona dua 
etmesi ve bunlarm duasmm kabirde ona ula§mas1d1r. 

MUNA:FiKUN SURESiNiN SONU 



TEGABUN SiJRESi 

. (Medine'de ni.lzil olmu§tur. Mekke'de nazil oldugu da soylenir.) 

Taberani der ki: Bize Muhammed ibn Harlin ... Abdullah ibn Amr'
dan nakletti ki; RasUlullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Dogan her c;~cu
gun ba§Imn kesi§tigi yerde Tegabiin suresinin bf(§ ayeti yaz1lm1§tlr. too 
Asakir bu rivayeti Velid ibn Halid'in hal tercti.mesinde irad eder. An
cak bu, gen;ekten garib, hatta munker bir hadistir. 

~~~1~~--------------------~·~ 

Rahman ve Rahim olan AUah'1n ad1yla 

1 - Goklerde ne var. yerde ne varsa hepsi Allah'1 tes
bih ederler. Mulk O'nundur, hamd O'na mahsustur. Ve 0, 
her ~eye kadirdir. 

2 - Sizi yaratan O'dur. Boyle iken kiminiz kafir, kimi
niz de mu'mindir. Allah, yaptl~lannlZl gorur. 
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3 '_ Gokleri ve yeri hak ile yaratrru~t1r. Size suret ve
rip suretlerinizi en guzel ~ekilde yapm1~t1r. Dohu~ ancak 
O'nadlr. 

4 - Goklerde ve yerde olanlan bilir. Gizlediklerinizi ve 
a<;1ga vurduklann1z1 da bilir. Ve Allah; goguslerin ozunu 
bilendir. 

Bu sure, tesbihin yer ald1g1 surelerin sonuncusudur. Mahlukatm, 
malikine ve yaratamna tesbih etmesi konusunda daha once soz edilmi§
ti. Bunun i<;in Allah Teala hemen «Mtilk O'nundur, hamd O'na mah
sU.Stur.» buyuruyor. Bi.itiin yaratlklara tasarruf eden, yaratt1g1 ve tak
dir ettigi her §eyde ovgi.iye layrk olan O'dur. «Ve o, her §eye kadirdir.» 

' Ne zaman ve neyi isterse, hi<; bir engel olmaks1zm o, oluverir. Neyi de 
istemezse o, olmaz. 

~<Sizi yaratan O'dur. Boyle iken kiminiz kafir, kiminiz de mi.i'min
dir.» Hepinizi bu Slfatlarla yaratan O'dur. Ve sizin bu Slfatlara sahib 
olmamz1 0, murad etmi§tir. Elbette mi.i'minler de bulunacaktlr, kafir
ler de. Hidayete hak kazananlan da sap1kllg1 hak edenleri de goren, 
O'dur. Kullanmn yapt1klarma 0, §ahiddir. Ve buna gore kullanm en 
mi.ikemmel ceza ile cezalandlracaktlr. Bu sebeple «Allah, yaptlklarmlZl 
gori.ir.» buyuruyor. 

Bilahare: «Gokleri ve yeri hak ile yaratmi§tlr.» buyuruyor. Adalet 
ve hikmetle yaratan O'dur. «Size suret verip suretlerinizi en gi.izel §e
kilde yapml§tlr.» ~killerinizi en gi.izel k1lan O'dur. Bu ayet-i kerime, 
Allah Teala'mn §U kavli gibidir: «Ey insanoglu; seni yaratlp sonra §ekil 
veren, di.izenleyen, mi.itenasib k1lan, istedigi §ekilde seni terkib eden, 
<;ok comert olan Rabbma kar§I seni aldatan nedir?» (infitar, 6-8). Ga
fir suresinde ise §oyle "buyurmaktadir: «Allah O'dur ki sizin i<;in yeri 
bir karargah, gogi.i bir bina yapml§, size §ekil verip §eklinizi gi.izelle§tir
mi§ ve size temiz §eylerden nz1k vermi§tir.» (Gafir, 64), «Donii§ ancak 
O'nad1r.» Tekrar doni.ip sigimlacak yer, O'nun katldir. Ardmdan da Hak 
Teala ruhi, di.inyevi ve semavi varllklann hepsini bildigini haber vere
rek buyuruyor ki: «Goklerde ve yerde olanlan bilir. Gizlediklerinizi ve 
ac1ga vurduklanmzi da bilir. Ve Allah; gogi.islerin ozi.ini.i bilendir.» 
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5 - Daha once kii:fredip de yaptlklannln kar~Ihglnl ta
danlann haberi size gelmedi mi? Ve onlara elim bir azab 
vard1r. 

6 - Bunun sebebi ~udur: Peygamberleri onlara apa~a!k 
deliller getiriyorlardi da onlar; bizi _bir be~er mi dogru yo
la goturecekmi~? diyerek kufredip yuz vevirmi~lerdi. Al
lah ise hi<; bir ~eye muhta9 olmadigini gostermi~ti. Allah, 
Gani'dir, Hamid'dir. 

, Allah Teala, ge~mi§ milletlerden ve onlarm ba§ma gelen felaketler
den, azablardan bahsederek bunun . sebebinin; hakkl yalanlaj'lp pey
gamberlere muhalefet etmek oldugunu haber veriyor: «Daha once kuf
redip de yaptlklannm kar§1hgm1 tadanlarm haberi size gelmedi mi?» 
Onlann dururrilan ve haberlerini siz bilmiyor musunuz? Onlar yalan
lamalan, kotu davram§larda bulunmalan nedeniyle yaptlklarmm ce
zasmi ~ekmi§lerdir. D'iinyada ceza ve r'iisvayhk onlarm ba§ma olmu§tu. 
«Ve onlara elim .bir azab vard1r.» Ahiret yurdund~ elim bir azab vard1r. 
Ahiretteki bu azab, dunyadaki azaba eklenmi§tir. Sonra Allah Teala 
bunun nedenini §oyle a~1khyor: «Bunun sebebi §Udur: Peygamberleri 
onlara apa~1k deliller getiriyorlard1 da onlar; bizi bir be§er mi dogru . 
yola goturecekmi§? diyerek kufredip yuz ~evirmi§lerdi.» Onlar risaletin 
bir be§ere verilmesini uzak say1yorlard1 ve yine kendileri gibi bir insa
mn elinden hidayete erdirilmelerini uzak bir ihtimal olarak goruyorlar
dl. «K'iifredip yUz ~evirmi§lerdi.» Hakk1 yalanla)'lp, hakka uygun amel 
etmekten ka~mm1§lard1. «Allah ise hi~ bir §eye muhta<; olmadigmi gos
termi§ti.>> Allah onlardan mustagni oldugunu bildirmi§tL «Allah, Ga
ni'dir, Hamid'dir.>> 
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7 - 0 kiifredenler, oldiikten sonra kat'iyyen diriltile
meyeceklerini ileri surduler. De ki: Evet, Rabb1ma andol
sun ki, muhakkak diriltileceksiniz ve sonra yaptlklann1z 
size bildirilecektir. Ve bu, Allah' a gore pek kolayd1r. 

8- ~u halde Allah'a, peygamberine ve indirdigimiz 
· nura iman edin. Allah, yaptlklann1zdan haberdard1r. 

·· - -
9 - Sizi toplanma gunu ic;in toplad1g1 gun; i~te o gun, 

kimin aldand1g1nln ac;1ga ylkacagi gundur. Kim Allah'a 
inan1r ve salih amel i~lerse; Allah onun kotuluklerini orter 
ve onu, altlndan 1rmaklar akan, ic;inde ebediyyen kalaca;k
lan cennetlere sokar. i~te buyuk kurtulu~ budur. 

10- Kii.fredip de ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; 
i~te onlar, cepennem ashab1d1rlar. Orada ebediyyen kala-
caklardlr. Ne kotu donu~ yeridir. -

Allah Teala, diriltilmeyeceklerini iddia eden miilhid, kafir ve mii§
riklerin bu iddialanm haber vererek buyuruyor ki: <<De ki: Evet, Rab
blma andolsun ki, muhakkak diriltileceksiniz ve sonra yaptlklanmz si
ze bildirilecektir » Biiti.in yaptlklanmz biiyiik kii<;iik, degerli degersiz 
tamamen size haber verilecekUr. «Ve bu, Allah'a gore pek kolayd1r.'' 

. Sizin diriltilip cezaland.mlmamz, Allah'a _gore pek kolayd1r. Bu, Allah 
Teala'mn peygamberine, oldiikten sonra dirilmenin ger<;ekle§ecegini ve 
varllgm1 haber vererek Rabbma and i<;mesini emrettigi iil;iincii ayettir. 
Bu ayetlerden birinc.isi Yunus suresinde yer . allyordu: «0 ger<;ek mi? 
diye senden haber sorarlar. De ki: Rabb1ma andolsun ki o, muhakkak 
ger<;ektir. Elbette siz onu aciz b1rakacaklar degilsiniz.» (Yunus, 53). ikin
cisi ise, Sebe' suresindeki §U ayettir: «Kiifredenler dediler ki: Ktyamet 
saat1 biz1~ gelmeyecektir. De ki: Hay1r, gayb1 bilen Rabb1ma andolsun ki 
o saat, muhakkak size gelecektir.» (Sebe', 3) Ur;iincii ayet de i§te bu 
ayettir. 

<<Gu halde Allah'a, peygamberine ve indirdigimiz nura iman edin.'' 
Yani Kur'an'a. «Allah, yaptlklanmzdan haberdardir.'' Sizin yaptlklan
mzdan Allah'a gizli sakll kalan hi<; bir §ey yoktur. 

«Sizi toplanma giinii ir;in toplad1g1 giin» Bu, k1yamet giiniidiir. Ona 
toplanma giinii denmesinin sebebi, o giinde oncekilerin ve sonrakilerin 
tek bir alanda toplanm(j.Sldlr. GOz, onlan goriir ve ses onlara duyurulur. 
Nit~kim Hud .suresi:pde §oyle buyurulur: «Muhakkak ki ahlret azabm
dan korkanlar i<;in, 1bunda ayet vardlr. 0 gtin; biitiin insanlann topla
nacagl gftndiir ve o, goriilecek giindiir.1l (Hud, 103). 
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«l~te o gun, kimin aldand1gmm ac;1ga <;1kacag1 giindiir.» ibn Ab
bas der ki: Tegabiin kelimesi, k1yametin isimlerinden bir isimdir. :;;oyle 
ki: Cennet ehli o gun, cehennem ehlini aldatacaktlr. Katade ve Miicfl.
hid de boyle derler. Mukatil ibn Hayyan der ki: :;;unlarm cennete girip, 
§Unlarm da cehenneme gonderibnesinden daha biiyiik bir aldanma yok
tur. Ben derim ki : Bu ifade Allah Teala'mn: uKim Allah'a inamr ve 
salih amel i~lerse; Allah onun kotiiliiklerini orter ve onu, altmdan Ir
maklar akan, ic;inde ebediyyen kaJacaklan cennetlere sokar. i~te biiyiik 
kurtulu~ budur. Kiifredip de ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; i§te 
onlar, cehennem ashab1d1rlar. Orada ebediyyen kalacaklardir. Ne kotii 
donii~ yeridir.» kavlini tefsir etmektedir. Bu gibi ayetlerin tefsiri daha 
once gec;mi~ti. 

11 - Allah'1n izni olmad1k<;a hi<; bir musibet isabet et· 
mez. Kim de Allah'a inann-sa; onun kalbini dogruya gotu· 
rur. Ve Allah, her ~eyi bilendir. 

12 - Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. ~ayet 
yuz <;evirecek olursan1z bilin ki; peygamberimize du~en, 

apa<;1k tebligdir. 
13 - Allah O'dur ki; O'ndan ba~ka hi<; bir ilah yoktur. 

Ve mu'minler, yalnlZ Allah'a tevekkul etsinler. 

Allah'm izni Olmad1k~a 

Allah Teala, Hadid suresinde vermi~ oldugu haberi burada da bil
diriyor: ccYeryiiziine ve sizin ba~1mza gelen herhangi bir musibet yok
tu~1 ki; }3iz onu yaratmadan evvel kitabda bulunmasm. :;;uphesiz ki bu; . 
Allah'a gore kolayd1r.» (Hadid, 22) . Burada ise : «Allah'm izni olmadik
c;a 

1

hic; bir musi~et isabet etmez.» buyuruyor. ibn Abbas der ki: Allah'
m izninden maksad, O'nun emridir. Yani kaderi ve me~iyyeti. 

ccKim de Allah'a inamrsa; onun kalbini dogruya gotiiriir. Ve Allah, 
her ~eyi bilendir.» Kime bir musibet isabet eder de o, bunun Allah'm 
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kaza ve kaderiyle oldugunu bilip sabreder, hakk1 gbzetir ve Allah'm 
ntikmtine teslim olursa; Allah Teala onun kalbini dogru yola gottirtir ve 
dtinyada kaybettigine kar§Illk olmak iizere kalbine hidayet verir, gti
ven verir ve samimiyyet verir. Bazan da ona ald1gmdan daha fazlasm1 
ihsan eder. Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan naklen der ki: «Kim de 
Allah'a inamrsa; onun kalbini dogruya gbttirtir.» Yani kalbini yakine 
erdirir. Ve boylece o ki§i, ba§ma gelen §eyin kendisinden aynlmayaca
gml, ba§ma gelmeyecek §eyin de kendisine isabet etmeyecegini bilir. 
A'me§ Ebu Zabyan'dan nakletti ki; o, §byle demi§: Biz Alkame'nin ya
mnda idik. Onun huzurunda: «Kim de Allah'a inamrsa; onun kalbini 
dogruya gotiirtir.•• ayeti okundu ve bu husus kendisine soruldu. 0, dedi 
ki: Bu, musibete duc;ar olan bir ki§idir ki; musibetin Allah katmdan 
geldigini bilir, buna nza gosterip teslim olur. ibn Cerir ve ibn Ebu Ha
tim bunu boylece rivayet ederler. Said ibn Ctibeyr ve Mukatil ibn Hay
yan: «Kim de Allah'a inamrsa; onun kalbini dogruya gottirtir., kavli - . . 
hakkmda §byle derler: 0 ki§i, biz Allah ic;iniz ve muhakkak ki biz, Al-
lah'a donenleriz, diyerek istirca' yapar. Uzerinde ittifak bulunan bir ha
diste §6yle quyurulur: Ne garibtir mti'min ki§i ki; Allah onun i<;in ne 
htiktim. verirse o mutlaka kendisi ic;in hay1r olur. S1kmt1 isabet ederse 
sabreder ve bu, kendisi i<;in hay1r olur. Bolluk isabet ederse §Ukreder, 
bu da kendisi ic;in hay1r olur. Mti'minden ba§ka biri ic;in bu durum mum
kiln degildir. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Hasan ... Ctinade 
ibn Ebu Umeyye'nin §6yle dedigini nakletti: Ubade ibn Samit'ten duy
dum ki, adamu1 biri Rasulullah (s.a.)a gelip; ey Allah'm Rasulti, amel
lerin hangisi daha tisttindtir? demi§. Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki: 
Allah'a iman, O'nu tasdik ve O'nun yolunda cihad. Adam; bundan da
Jfa basitini istiyorum ey Allah'm Rasulti, deyince de, Rasulullah (s.a.); 
mtisamaha ve sab1r, demi§. Adam; bundan daha basitini istiyorum ey 
Allah'm Rasulti, deyince de; hi<; bir konuda Allah'1 kmama, Allah'm 
sana htikmettigi §eyde Allah'1 itham etme. Bu hadisi diger hadis imam
Ian tahric etmemi§lerdir. 

((Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin_,, Allah'm koydugu hti
ktimde Allah'a ve Rasultine itaat emredilmekte, htiktimlerinin yapllma
Sl ve yasaklanmn da terkedilmesi buyurulmaktad1r. Sonra da ((~ayet 

ytiz c;evirecek olursamz, bilin ki; peygamberimize dti§en, apa<;1k teblig
dir.n Eger Allah'm emrettiginden donerseniz; peygambere yalruzca teb
lig dti§er. Size de dinleyip itaat etmek dti§er. Ztihri der ki: Allah'tan 
risalet, peygamberden teblig, bizden de teslim vard1r. Mtiteak1ben Al
lah Teala, kendisinden ba§ka ilah bulunmayan bir tek ve Samed oldu
gunu haber vererek §6yle buyuruyor: ((Allah O'dur ki; O'ndan ba§ka 
l:'J.<; bir ilah yolitur. Ve mti'minler, yalmz Allah'a tevekktil etsinler_,, 
Once tevhid bildirilmektedir ki; burada taleb anlam1 vard1r. Yani ulu-
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hiyette Allah'm birligini kabul edin ve O'nun dinine samimiyyetle sa
nlm, sonra O'na tevekkul edin. Muzzemmil suresinde buyurdugu gibi: 
«0, Dogunun ve Batmm Rabb1d1r. O'ndan ba§ka hi<; bir ilah yoktur. 
Oyleyse O'nu vekil tut:>> (Miizemmil, 9) . 

14 - Ey iman etmiE; olanlar; e~lerinizin ve <;o~uklanni
Zin i<;inde size dU.E;manhk edenler vard1r. Onlardan sak1n1n. 
Ama affeder, kusftrlannl baE;lanna kakmaz ve orterseniz; 
fiUphesiz ~ Allah, Gafftr'dur, Rahim'dir. 

15 - Dogrusu mallann1z ve <;ocuklann1z sizin i<;in bir 
imtihand1r. Allah katinda ise biiyUk mukafat vard1r. 

16 - Oyleyse, gl;icunuz yettigince Allah'tan korkun. 
Dinleyin, itaat edin ve kendinizin haynna olarak infak 
edin. Kim de nefsinin cimriliginden korunursa; iE;te onlar 
felaha erenlerin kendileridir. 

17 .- Eger Allah' a guzel bir Odun<;le odun<; verirseniz; 
onu sizin i-<;in kat kat artlnr ve sizi bagiE;lar. Allah, $ekur'
dur, Halim'dir. 

18 - Goruleni ve gorulmeyeni bilendir. Aziz'dir, Ha
kim'dir . 

. Kendi Ailesine Dii!?manbk Edenler 

Allah Teala, <;ocuklardan ve e§lerden haber vererek buyuruyor ki: 
Kimi e§ler vard1r ki, kocalarmm, kimi <;ocuklar da babalanmn dii§mam
dirlar. Dii§manhk onlan salih amellerden ahkoyma anlammda<;hr. Ni
tekim Miinafikun suresinde Allah Teala §6yle buyurmu§tur: «Ey iman 
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edenler; mallanmz ve ~ocuklanmz, sizi Allah'1 anmaktan ahkoymasm. 
Kim, bunu yaparsa; i§te onlar, hiisrana ugrayanlarm kendileridir.» (Mii
nafikun, 9) Burada ise: «Onlardan sakmm» buyuruyor. ibn Zeyd der 
ki: Dininizi onlardan koruyun, demektir. Miicahid der ki: <<E§lerinizin 
ve ~ocuklanmzm i~inde size dii§manhk edenler vard1r. Onlardan saki
mri.>> Onlar, ki§iyi akrabalarla miinasebeti kesmeye veya Rabbma isyan 
etmeye sevkeder. Binaenaleyh, ki§i onun sevgisinden dolay1 ~ocuguna 
ve e§ine itaat etmekten ba§ka bir §ey yapmaz. ipn Ebu Hatim der ki : 
Bize babam ... ibn Abbas'tan nakletti ki; adamm birisi ona bu ayeti 
sordugunda ibn Abbas §Oyle demi§ : Bunlar Mekke'de miisliiman alan 
baz1 kimselerdir ki, Rasulullah'a gelmek istediler. Ancak e§leri ve ~o

cuklan onlan b1rakmad1lar. Rasulullah'm yamna geldiklerinde, halkm 
dinde derin bilgiye sahip bulundugunu gordiiler ve bu sebeple ailelerini 
cezaland1rmak istediler. Bunun iizerine: ((Ama affeder, kusurlatml 
ba§larma kakmaz ve crterseniz; §iiphesiz ki Allah, Gafur'dur, Rahim'
dir>> ayeti nazil oldu. Tirmizi de Muhammed ibn .Yahya kanahyla ... is
rail'den bu rivayeti nakleder ve; hasendir, sahihtir, der. ibn Cerir ve 
Taberani de bu rivayeti israil kanahyla ibn Abbas'tan rivayet ederler. 
Keza Avfi vas1tas1yla ibn Abbas'tan buna benzer bir rivayet nakledilir. 
Onun efendisi ikrime'den de aym §ekilde rivayet edilmi§tir . 

., «Dogrusu mallanmz ve ~ocuklanmz sizin i~in bir imtihand1r. Al
lah katmda ise biiyiik miikatat vard1r.>> Mal ve evlad, Allah tarafmdan 
yaratlklanm denemek i~in verilmi§ bir imtihand1r. Boylece Allah Teala
la kimin kendisine itaat edip, kimin isyan ettigini belirler. ((Allah katm
da ise biiyiik miikafat vard1r. ll K1yamet giinii biiyiik miikafat Allah ka
tmdadir. Al-i imran suresinde beyan edildigi gibi : «Kadmlardan, ogul
lardan, kantar kantar altm ve giimii§ten, ni§anll atlardan, develerden 
ve ekinlerden gelen zevklere a§m dii§kiinliik; insanlar i<;in siislenip ho§ 
goriindii. Bunlar diinya hayatmm ge~imidir. Oysa gidilecek yerin gii
zel olam Allah katmdad1r.>> (Al-i imrfm, 14) . 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Zeyd ibn Habbab ... Abdul
lah ibn Biireyre'den nakletti ki ; o, Ebu Biireyre'nin §Oyle dedigini duy
dum, deini§tir : Rasulullah (s.a.) konu§urken Hz. Hasan ve Hiiseyin 
geldiler. Uzerlerinde k1rm1z1 bir kaftan vard1. Yiiriiyor ve dii§iiyorlar
dl. Rasulullah (s.a .) minberden indi, onlan tuttu ve online oturttu. 
Sonra da : Allah ve Rasulii dogru sayler. Muhakkak ki mallanmz ve <;o
cuklanmz sizin i<;in bir imtihand1r. ~u iki ~ocugun yiiriiyiip dti§mesini 
gordtim ve dayanamad1m, en sonunda soztimti kesip onlan kald1rd1m, 
buyurmu§. Stinen erhab1 da bu hadisi Hiiseyn ibn Vak1d kanall}Tla Ab
dullah ibn Btireyre'den naklederler. Tirmizi; hasen ve garib bir hadis
tir;· ancak bu yolla biliyoruz, der. 
· imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Stireyc ibn Nu'man ... E§'as 
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ibn Kays'tan nakletti ki; o, §6yle demi§: Ben Kinde hey'eti arasmda 
Rasiilullah (s.a.)a geldim. Bana dedi ki : <;ocugun var m1? Ben; oglu
mun bir <;ocugu var. Cemd'in k1zmdan dogma. Onun yerine kavminin 
gosteri§li bir elbisesi olmasrm ist~rdim, dedim. Rasulullah (s.a.) huyur
du ki: Boyle demeyin, <;i.inki.i goz aydmllg1 onlardadu. Oldi.ikleri zaman 
mi.ikafat vardrr. Sonra buyurdu ki : Eger onlar hi.izi.in ve korkakllk ve
silesidirler, demi§ olsaydm dogruydu. Bu hadisin naklinde imam Ah
med merhum mi.inferid kalmi§trr. 

Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize Mahmud ibn Bekr ... Ebu Said'in 
§byle dedigini bildirdi: Rasulullah (s.a.); c;ocuk, gonli.in meyvesidir. 
Onlar; korkakhk, cimrilik ve hi.izi.in nedenidirler, buyurmu§tur. Bezzar 
sonra; bu nadis, ancak bu isnad ile bilinir, der. 

Taberani der ki: Bize Ha§im .. . Ebu Malik el-E§'ari'den nakletti ki; 
Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§: Di.i§manm; kendisini oldi.irdi.igi.in 
zaman senin i<;in ba§an olan ve o, seni oldi.irdi.igi.i zaman seni cennete 
girdiren degildir. Sana di.i§man olan; senin soyundan <;1km1§ olan c;o
cugundur. Aynca di.i§manlannm en bi.iyi.ik di.i§mam da sag elinin sa
hib oldugu malmd1r. 

ubyleyse, gi.ici.ini.iz yettigince Allah'tan korkun.n Gi.ici.ini.iz ve ta
katimz nisbetinde O'ndan korkun. Buhari ve Mi.islim'in Sahih'lerinde 
Ebu Hi.ireyre (r.a .)den nakledilir' ki; Rasulullah (s.a .) §6yle buyurmu§: 
Ben, size bir §eyi emredersem; gi.ici.ini.iz yettiginc~ onu yerine geti
rin, sizi de bir §eyden nehyedersem; ondan sakmm. Malik'in Zeyd ibn 
Eslem'den rivayet ettigi gibi mi.ifessirlerden baz1lan da derler ki: Bu 
ayet, Al-i imran suresindeki §U ayeti neshetmi§tir: «Ey iman edenler; 
Allah'tan nas1l korkmak lazunsa oylece korkun. Ve her halde mi.isli.iman 
olarak can verin.n (Al-i imran, 102) ibn Hatim der ki : Bize Ebu Zi.ir'a ... 
Said ibn Ci.ibeyr'den nakl~tti ki; Allah Teala'nm : <<Allah'tan nasrl kork
mak laz1msa oylece korkun. Ve her halde mi.isli.iman olarak can verin.n 
ayeti nazil oldugunda halkm bunu yapmas1 zor geldi. Kalkt1lar, niha
yet damarlan c;atlad1, almlan yanld1. Allah Teala mi.isli.imanlara hi.ik
mi.ini.i hafifletmek ic;in: «Oyleyse, gi.ici.ini.iz yettigince Allah'tan korkun.n 
ayetini indirerek birfnci ayeti neshetti. Ebu'l-Aliye, Zeyd ibn Eslem, 
Katade, Rebi' ibn Enes, Si.iddi, Mukatil ibn Hayyan'dan da bu §ekilde 
rivayet edilmi~tir. 

«Dinleyin, itaat edin. » Allah ve Rasuli.ini.in size emrettigi §eye bag
lanm. Ondan aynllp ta saga sola sapmaym. Allah ve Rasuli.ini.in oni.ine 
gec;meyin, size emrettiklerinden geri durmaym, yasaklad1klanm da i§
lemeyin. 

«Ve kendinizin haynna olarak infak edin ." Allah'm size nzrk ola
rak verdigi §eylerden; akrabalara, fakirlere, miskinlere ve ihtiya<; sahib
lerine verin . Allah'm size lutfettigi gibi, siz d~ Allah'm mahlukatma gi.i-
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zelce verin ki dunya ve ahirette sizin ic;in haYJ.r olsun. Boyle yapmazsa
mz, dunya ve ahirette sizin ic;in §er olur. 

«Kim de nefsinin cimriliginden korunursa; i§te onlar felaha eren
lerin kendileridir.)) Bu ayetin tefsiri Ha§r suresinde gec;mi§ti. Orada ko
nuyla ilgili varid olan hadisler anlatilml§tL Tekrar zikretmeye gerek 
yoktur. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. 

«Eger Allah'a guzel bir odunc;le odunc; verirseniz; onu s1zm 1c;m 
kat kat artmr ve sizi bagl§lar.)) Allah ic;in neyi infak ederseniz; onu faz
laslyla size geri verir. Neyi sadaka olarak dag1tlrsamz; onun mukafat1 
Allah'a aittir. Ve verilen sadaka Allah'a bore; vermedir. Nitekim sahih 
hadiste bildirilir ki; Allah Teala §oyle buyurur : Kim, zulmetmeksizin ve 
ana sermayeyi yok etmeksizin odunc; verirse; Allah Teala onu size kat 
kat artmr. Bakara suresinde ise : «Onu Allah kat kat fazlas1yla oden) 
(Bakara, 245) buyurmu§tur. 

«Ve sizi bagl§lar.)) Gunahlanmz1 affeder. Qiinku «Allah, ~ekur'dur.n 
Aza, c;okla kar§Ihk verir. «Halim'dir. )) Bagl§lar, affeder, gizler, gtinah
lardan, eksikliklerden, hata ve kotuluklerden vazgec;irir. «Gortileni ve 
gortilmeyeni bilendir. Aziz'dir, hakim'dir. )) Bu ayetin tefsiri birc;ok kere 
gec;mi§ti. 
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Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla 

1 - Ey Peygamber; kad1nlan bo~ayacagm1z ~aman, 

onlan iddetleri ic;inde bo~ay1n. iddeti de say1n. Rabb1n1z 
olan Allah'tan korkun. Apac;1k bir hayas1zhk yapmalan 
hali bir yana, onlan evlerinden c;lkarmay1n, kendileri de 
c;lkmas1nlar. Bunlar Allah'ln hudududur. Kim Alllah'ln hu
dudunu a~arsa, ~uphesiz kendine zulmetmi~ olur. Bilmez
sin belki Allah, bunun ard1ndan bir durum peyda ediverir. 

Ey Peygamber Kadmlan 

Once §eref ve lutuf olarak Hz. Peygambere hitab ediliyor, sonra da 
hitab buna bagll olarak iimmetine yoneltiliyor: <<Ey Peygamber; kadm
lan bo§ayacagimz zaman onlan iddetleri i<;inde bo§aym.>> buyuruyor. 
ibn Ebu Hatim der ki : Bize Muhammed ibn Sevad ... Enes'in §6yle de-
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digini bildirdi : Rasulullah (s.a.) Hafsa'y1 bo§adi da o, ailesinin yanma 
gitti. Bunun tizerine Allah Teala : «Ey Peygamber; kadmlan bo§ayaca
gmiz zaman onlan iddetleri i<;inde bo§aym.» ayetini indirdi. Peygambe
re : Geri don c;tinkti o, oruc; tutan ve ibadet eden bir kadmdir, senin cen
netteki hammlann ve e§lerin arasmdad1r, denildi. ibn Cerir Taberi bu 
rivayeti, ibn Be§§ar kanahyla Katade'den mtirsel olarak zikreder. An
cak birc;ok kanallar Rasulullah (s.a.) m Hafsa'y1 bo§ayip sonra geri 
dbndtigti rivayet edilmi§tir. Buhari der ki : Bana Yahya ibn Btikeyr ... 
Salim'den haber verdi ki: 
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Abdullah ibn Omer ona , 11:-tYIZI I Iken hammm1 bo§ad1g1D1 haber 

vermi§. Hz. Orner durumu Peygambere anlatmca, Rasulullah (s .a .) kl
zarak : Geri dbnstin, temizleninceye kadar onu nikahi altmda tutsun. 
Sonra adet gbrtip temizlensin. 0 zaman onu bo§amak istiyorsa kendisiy
le birle§meden once temiz olarak bo§asm. i§te Allah'm emrettigi §ekilde 
iddet budur. Buhari, bu hadisi bu ayetin tefsirinde rivayet eder. Aynca 
ba§ka yerlerde de rivayet etmi§tir. Muslim de aym hadisi rivayet ede
rek ; Allah'm kadmlan bo§amayt emrettigi iddet i§te budur, ifadesini 
kullamr. Mtisned ve hadis imamlan mtiteaddid yollardan ve muhtelif 
laf1zlarla bu hadisi rivayet ederler ki bunun geni§<;e anlatildigi yer Ah
kam kitablandir. Burada konuyla ilgili en uygun rivayet Mtislim'in Sa
hih'inde ibn Ctireyc kanallyla Ebu Ztib~yr'den nakledilen §U rivayettir: 
0, Abdurrahman ibn Eymen'i Abdullah ibn Omer'e soru sorarken i§it
mi§. Ebu Ztibeyr de dinliyormu§. Adet halinde iken bir kadm1 bo§ayan 
ki§inin hakkmda ne dersin? 0, demi§ ki : Rasulullah'm donerninde Ab
dullah ibn Orner kansmi adet gortirken bo§adl. Hz. Orner Rasulullah 
(s.a.) a gelip oglu Abdullah'm, kansm1 adetli iken bO§adigml bildirdi. 
Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Dbntip onu tekrar alsm. Sonra ternizle
nirse ister bo§asm, ister tutsun. ibn Orner dedi ki : Rasulullah (s.a.) : 
<• Ey Peygarnber; kadmlan bo~ayacagm1z zarnan, onlan iddetleri i<;in
de bo§aytn.n ayetini okudu. A'rne§, Malik ibn Haris kanallyla Abdullah'
tan nakletti ki; o, «iddetleri ic;inde bo§aym.>> kavli hakkmda §byle de
rni§tir : Temas etmeksizin t~miz iken bo§aytn. Abdullah ibn Orner, Ata, 
Mticahid, Hasan, ibn Sirin, Katade, Meyrnun ibn Mihran ve Mukatil 
ibn Hayyan'dan da buna benzer bir rivayet nakledilmi§tir : ikrirne ve 
Dahhak'm rivayeti de boyledir. Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Ab
bas'm <<Onlan iddetleri i<;inde bo§aym.ll kavli hakkmda §byle dedigini 
bildirir : Onlan ne adet gortirken , ne de adetten ternizlendikten sonra 
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birle§meyi miiteakib bo§aym. Sadece b1rakm, adet goriip temizlenince 
onlan bir talak ile bo§aym. ikrime ise der ki : iddet temizliktir. ( j_;.ll ) 
kelimesi ise adettir. Kad1m!]. hamile oldugu besbelli olup kesinlik ka
zamnca bo§amak gerekir. Yoksa hamile mi, degil mi belli olmadan bo
§amak dogru olmaz. 

Bu ayete dayanarak fakihler, bo§anmanm ahkamm1 ortaya koy
mu§lar ve siinnet olan bo§ama ile bid'at olan bo§ama diye ikiye ayir
mi§lardlr. Siinnet olan bo§ama; kocanm kansm1 temas etmeksizin ve
ya hamile oldugu belirtilmi§ bigimde olmaks1zm temiz iken bo§ama
Sldlr. Bid'at olan bo§ama ise, adet halinde veya temizlendikten sonra 
birle§meyi miiteakib bo§amad1r ki bununla hamile mi, degil mi belli 
olmaz. Ne bid'at, ne de siinnet olan iigiincii bir bo§ama tarz1 da ; kiigiik
leri, adetten kesilmi§leri ve birle§ilmemi§ o~an kadmlan bo§amad1r. Bu 
konudaki soziin tafsilatl, f1khm fiiru 'mia dair olan kitablarda gerJ.i§ ola
rak yer allr. Allah Siibhanehu ve Teala en iyisini bilendir. 

«iddeti de saym.» Yani onu iyice bel!rtip ba§lm ve sonunu bilin ki, 
iddet miiddeti uzay1p ta kadm evlenmekten geri kalmasm. Ve bu konu
da <<Rabbm1z olan Allah'tan korkun. n 

«Apag1k hayas1zllk yapmalan hali bir yana, onlan evlerinden gi
karmaym.» iddet miiddetince dl§an g1karmaym. Kadm iddet gordiigii 
siirece kocasu~m evinde kalma hakkma sahibtir. Ki§i onu evinden gika
ramaz. Aynca kadmm da kocasmm evinden g1kmas1 caiz degildir, giin
kii kocallk hakk1 bak1mmdan o bununla kay1tlld1r. «Apag1k bir hayasiz
llk yapmalan bir yana.n Ancak kadm apag1k bir fuh§U irtikab ederse 
evinden g1kanlabilir. Aksi takdirde g1kanlamaz. Apa~1k fuhu§ ise ibn 
Mes'ud, ibn Abbas, Said ibn Miiseyyeb, ~a'bi, Hasan, ibn Sirin, Miica
hid, Said ibn Ciibeyr, Ebu Kilabe, Ebu Salih, Dahhak, Zeyd ibn Eslem, 
Ata el-Horasani, Siiddi, Said ibn Ebu Hilal ve ba§kalarmm dedigine go
re zina'y1 da igine allr. Aynca kadmm kocanm ailesine dille hakaret et
mesi, sozlii ve fiilli i§kenceler de - Ubeyy ibn Ka'b, ibn Abbas, ikrime 
ve digerlerinin belirttigi gibi- apag1k hayas1zllgm igerisinde yer ahr. 

«Bunlar Allah'm hudududur.n ~eriatlan ve yasakland1r. «Kim Al
lah'm hududunu a§arsa; §iiphesiz kendine zulmetmi§ olur. >> Allah'm 
sm1rlanm ger;ip tecaviiz eder ve emrine baglanmazsa, bu davram§m
dan dolay1 kendine zulmetmi§ olur. «Bilmezsin belki Allah, bunun ar
dmdan bir durum peyda ediverir.>> Allah, bo§anan kadm1 iddet siiresin
ce kocasmm evinde tutmakla, belki de kocamn bu bo§amadan pi§man 
olup Allah'm kalbinde bir donii§ imkam saglamasma mebnidir. <;iinkii 
kocasmm evinde olunca donii§ hem daha kolay, hem daha basit olur. 
Ziihri Ubeydullah ibn Abdullah kanallyla, Kays k1z1 Fatlma'dan nak
letti ki; o, «Bilmezsin belki Allah, bunun ardmdan bir durum peyda edi
verir.» kavli ile donmenin kasdedildigini soylemi§tir. ~a' bi, Ata, Ka-

T efsir; C. XIV, F . 498 
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tade, Dahhak, Mukatil ibn Hayyan ve Sevri de boyle demi§lerdir. Bu 
sebeple Selef'ten imam Ahmed ibn Hanbel merhum ve ana tabi alan
lar gibi bazr ki§iler kesin alarak donli§ imkam bulunmayan Talak-r Ba
inle bo§anan kadmla, kacasr olen kadmm iddet siiresince kacasmm evin
de kalmasr gerekmedigi gorii§iinii benimsemi§lerdir. Aynca anlar Fihr 
ogullanndan Kays krzr Fatrma'nm hadisine de dayamrlar. Nitekim ko
casr Hafs oglu Ebu Amr iic; talakla onu bo§amr§ ve yamndan aynlarak 
Yemen'e gitmi§ti. 0 Fatrma'yr ba§adrgmr kendisine haber vermi§ ve v~
kili de nafaka almak iizere ona arpa gondermi§ti. 0, bunu ha§ gorme
yerek; Allah'a andolsun ki, senin bizim iizerimizde nafaka hakkm yok
tur, demi§ti . 0 da Rasulullah'a gelmi§, Hz. Peygamber; sana nafaka ge
rekmez, buyurmu§tu. Miislim'in ifadesinde ise Peygamber; sana nafaka 
ve kocanm evinde kalma yaktur demi§ ve Ummii ~iireyk'in evinde iddet 
gormesini emretmi§tir. Sonra da; o, benim ashabrmm c;agunlugu yamn
da alan bir kadmdrr. Sen, ibn Ummi Mektum'un yanmda iddetini gor. 
<;iinkii a, a'ma bir adamdrr. Onun yamnda elbiseni c;rkarabilirsin, de
mi§ti. imam Ahmed ibn Hanbel bir ba§ka yolla ve bir ba§ka laflzla bu 
hadisi rivayet eder ve der ki: Bize Yahya ibn Said, Amir'den nakletti 
ki; o, §Ciyle demi§: Medine'ye geldigimde Kays krzr Fatrma'nm yamna 
vardrm. 0, kocasmm Rasulullah (s.a.) doneminde kendisini bo§adrgmr 
bana anlattL Rasulullah (s.a.) onu bir seriyye ile dr§anya gondermi§ti. 
Kays l_{rzr Fatima dedi ki: Karde§i bana; evden c;rk, dedi. Ben de ona 
siiresi gelinceye kadar benim nafaka ve evde kalma hakkrm vardrr, de
dim. 0; hayrr, dedi. Fatrma der ki: Ben Rasulullah (s.a.)m yanma gel
dim ve kendisine; falanca beni bo§adr, karde§i de beni evden c;rkardr, 
nafaka ve evde kalma hakkrm almadrgmr soyledi, dedim. RasUlullah 
(s.a.) ona haber gonderip c;agrrdr ve; seninle Kays agullanmn krzmm 
arasmda ne var? dedi. 0; ey Allah'm Rasulii, karde§im anu iic; talak ile 
ba§adr, dedi_. Kays krzr Fatrma der ki: Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) 
§Ciyle buyurdu : Ey Kays agullan ailesinin krzr; bak, kadma nafaka ve 
kacasmm evinde oturma hakkr donii§ imkam bulunan ba§amalar ic;in 
sozkanusudur. Donii§ imkam almaymca, ne nafaka vardrr, ne de evde 
aturma. Ordan c;rk, falanca kadmm evirie git. Sanra dedi ki: Kendisinc 
ibn Umm-i MektUn'un evine in, c;iinkii o a'madrr seni gbrmez, dedigi 
zikredilmi§tir. Bilahare Ahmed ibn Hanbel hadisin tamammr nakleder. 

Ebu'l-Kasrm et-Taberani der ki: Bana Ahmed ibn Abdullah el-Bez
zar et-Tiisteri. .. Amir e§-~a'bi 'den nakletti ki; Kurey§'li Kays'm oglu 
Dahhak'm krzkarde§i Kays krzr Fatrma'nm yanma gitmi§. Onun kacasr 
Mahzum agullanndan Mugire aglu Hafs aglu Ebu Amr imi§. Fatrma 
demi§ ki: Hafs oglu Ebu Amr Yemen'e giden ordu ile birlikte giderken 
bana birini gonderip ba§adrgmr haber verdi. Ben, onun yakmlanndan 
nafaka ve evde kalma hakkmr istedim. Onlar; bu konuda bize bir §ey 
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bildirmedi ve bir tavsiyesi de yok, dediler. Bunun iizerine Rasulullah 
(s.a .)a vanp; ey Allah'm Rasulii, Hafs oglu Ebu Amr beni bo§ad1gm1 
bildirdi. Ben de ondan evde kalma ve nafaka hakk1 istedim. Ancak ya
kmlan bize bir haber gondermedigi gibi, bu konuda bir tavsiyesi de ol
madl, dediler, dedim. Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Ka
dm i<;in nafaka ve evde kalma hakk1; ancak kocasmm talaktan donme 
hakk1 oldugu zaman vard1r. Ama bir ba§ka kocayla evleninceye kadar 
bir daha kans1 o ki§iye helaJ olmazsa; onun i<;in ne nafaka vard1r, ne 
de evde kalma hakk1. Nesei de Ahmed ibn Yahya kanahyla ... Said ibn 
Yezid'den bu hadisi rivayet eder. Ebu Hatim er-Raii, Said ibn Yezid'in 
kendisinden rivayet edilen bir §eyh oldugunu bildirir. 

2 - Surelerini doldurduklat1 vakit, onlan ya ma'rO.f 
ile tutun veya onlardan ma'rO.f ile aynhn. i<;inizden adalet 
sahibi iki ki~iyi de ~ahid tutun. Sahidligi Allah i9in yap1n. 
i~te bu, Allah' a ve ahiret gunune iman etmekte olanlara 
verilen oguttur. Kim Allah'tan korkarsa; ona bir 91k1~ yolu 
ihsan eder. 

3 - Ve ona beklemedigi yerden nzl'k verir. Kim Allah' a 
tevekkul ederse; 0 kendisine yeter. Suphesiz ki Allah, em
rini yerine getirendir. Ger9ekten Allah, her~ey i9in bir 6l9U. 
var etmi~tir. 

<< (iddet goren kadmlar;) siirelerini doldurduklan vakit.» iddetin 
sonuna yakla§mca ama iddet biitiiniiyle heniiz bitmedigi s1rada koca, 
kansm1 tutmaya karar verir ki bu nikahmm ma'sumiyyetine bir do
nii§ ve eski §ekilde nikahm1 siirdiirme demektir. «Onlan ya ma'rllf ile» 
tutar, sohbetinde ona iyi ve giizel davramr, ya da ((Onlardari ma'ruf 
ile» aynlmaya karar verir. Onu kotiilemeksizin, hakaret etmeksizin, zor
lamaksizm, giizel ve iyi bic;imde boqar. 
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«ic;inizden adiUet sahibi iki ki§iyi de §ahid tutun.n Eger donmeye 
karar vermi§seniz, bu kanuda iki ki§iyi de §ahid tutun. Nitekim Ebu 
Davud ve ibn Mace'nin imran ibn Htiseyn'den rivayetine gore ; ana 
kansmr ba§aJip ne ba§ad1gma, ne de dondtigtine dair §ahid getirmeden 
anunla temas eden ki§inin hali saruldugunda §6yle cevab vermi§tir: Sun
net almayan bir usulle ba§affil§ ve siinnet almayan bir usulle donmti§
ttir. Kadmr ba§ama ve ba§amadan donme kanusunda §ahid tut ve 
haddi a§ma. ibn Ctireyc de der ki : Ata: «ic;inizden adalel:, sahibi iki ki
§iyi de §ahid tutun.>> kavli hakkmda §Oyle dedi: Nikahta, ba§amada ve
ya ba§amadan donmede ancak adalet sahibi §ahidlerin §ahadeti caiz
dir .Ma'zeret .almadrkc;a - Allah Azze ve Celle'nin buyurdugu gibi - adil 
§ahid tutmak gerekir. 

«i§te bu, Allah'a ve ahiret giiniine iman etmekte alanlara verilen 
ogtitttir.n ~ahid edinme ve §ehadet etme kanusunda size emrettigimiz 
bu hususlar, ancak Allah'a iman edenlerin benimsedigi emirlerdir. Al
lah'm bunu boyle vaz'ettigini kabul edenler ic;indir. Ahiret diyarmda 
Allah'm azabmdan karkanlar ic;indir. Buradan hareketle imam ~afii 
merhum -iki gorti§iinden birinde- ilk nikahta '}ahid vacib aldugu gi
bi, donmede de §ahidin gerektigi gorti§tinti benimsemi§tir. Bilginlerden 
bir grup da bu gorti§ii soylemi§tir. Bunu soyleyenler donti§tin, ancak 
sozle sahih alabilecegini ve boyle alursa §ahadet etme durumunun miim
kiin alacagmr belirtirler. 

uKim, Allah'tan karkarsa; ana bir c;rki§ yalu ihsan eder. Ve ana 
beklemedigi yerden nzrk verir.n Allah'm emrettigi hususlarda kim Al
lah'tan sakm1r, yasaklanm terketlerse; Allah anun ic;in bir <;Ikl§ yalu 
ihsan eder ve aklma gelmeyecek naktadan kendisine nz1k verir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Yezid . .. Ebu Zerr'in §Oyl.e 
dedigini bildirdi : Rasulullah (s.a.) bana : «Kim, Allah'tan karkarsa ; 
ana bir <;Ikl§ yalu ihsan eder. Ve ana beklemedigi yerden nz1k verir. n 
ayetini akuyardu. Heniiz bitirmi§ti ki, §Oyle dedi : Ey Ebu Zerr, eger bii
tiin insanlar a nzk1 alml§ alsayd1, kendilerine yeterdi. Ebu Zerr der ki: 
Hz. Peygamber bu ayeti akuyar ve bu sozlerini tekrarllyardu ki nihayet 
benim hafif uykum tuttu . Sanra RasUlullah (s.a.) §Oyle buyurdu : Ey 
Ebu Zerr, Medine'den <;lkanllrsan ne yaparsm? Ben dedim ki: Geni§
lige ve her §eyi terketmeye ka§anm ve Mekke giivercinlerinden bir gii
vercin alurum. 0; Mekke'den <;Ikanllrsan ne yaparsm? deyince, ben; 
geni§lige ve her §eyi terke km~anm, ~am'a ve mukaddes tapraklara, de
dim. 0 ; ~am'dan c;rkanllrsan ne yaparsm? dedi. Ben; seni hak tizere 
gonderen Allah'a yemin ederim ki, krllc1mi baynumun iisttine kayanm, 
dedim. Rasulullah (s.a .) buyurdu ki: bundan daha iyi bir §ey yak mu? 
Ben; bundan daha iyisi var m1? dedim. 0 , buyurdu ki: Dinleyip itaat 
edeceksin, isterse Habe§'li bir kole alsun. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ah-
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med ibn Mansur ... ibn ~ekel'den rivayet ~tti ki; o, Abdullah ibn Mes'
ud'un §Oyle dedigini duydum demi§tir: Kur'an'daki ayetlerin en <;;ok 
ozet olam §Udur: «Muhakkak ki Allah; adaleti ve ihsam emreder ... » 
(Nahl, 90). Kur'an'daki ayetlerin en geni§ olam da: «Kim, Allah'tan 
korkarsa; ona bir <;;lkl§ yolu ihsan eder.» ayetidir. Ahmed ibn Hanbel 
Musned'inde der ki: Bana Mehdi ibn Ca'fer ... Abdullah ibn Abbas'tah 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Kim, fazlaca istigfar 
ederse, Allah ona her s1kmtldan bir <;;lkl§ ve her .dertten bir kurtulu§ ·yo
lu halkeder: Ve ona hesablamayacag1 yerden nz1klar ihsan eder. 

Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'tan nakletti ki, o; ((Kim, 
Allah'tan korkarsa, ona bir <;;lkl§ yolu 1hsan eder.>> ayeti konusunda §Oy
le demi§tir: Dunya ve ahirette her tUrlu s1kmtldan onu kurtanr ve 
kendisine beklemedigi yerden nz1k verir. Rebi' ise der ki: ((Qlkl§ yolu 
ihsan eder.>> demek; insanlan s1kmtlya dli§liren her §eyden kurtulu§ 
imkam verir, demektir. ikrime de der ki: Kim, Allah'm emrettigi §ekil
de bo§arsa; Allah Teala ona bir <;;lkl§ yolu ihsan eder. ibn Abbas ve 
Dahhak'tan da boyle rivayet edilmi§tir. Abdullah ibn Mes'ud ve Mes
ruk ise «Kim, Allah'tan korkarsa; ona bir <;;lkl§ yolu ihsan eder.» kavli 
konusunda §Oyle der: Bilir ki Allah dilerse allr, dilerse verir. ((Ve ona 
beklem~digi yerden nz1k verir» kavli bilmedigi noktalardan nz1k ihsan 
eder, demektir. Katade ((Kim, Allah'tan korkarsa; ona bir <;;lkl§ yolu ih
san eder.n kavli konusunda §Oyle der: Her turlu i§lerin §Uphelerinden 
ve t:ilum amnda sikmtidan kurtanr. ((Ve beklemedigi yerden nz1k ve
rir.» Ummad1g1 ve umid etmedigi yerlerden. Suddi «Kim Allah'tan kor
karsan kavlinin; sunnete gore bo§ar ve sunnete gore bo§amadan geri 
donerse, demek oldugunu bildirmi§tir. Onun belirttigine gore, RasUl-

, ullah'm ashabmdan Avf ibn Malik denilen zatm bir oglu varml§. Mli§
rikler onu esir alm1§lar. 0, mli§riklerin arasmda bulunuyormu§. Baba
Sl Rasulullah'a gelip oglunun yerinden ve durumundan dert yamp, ih
tiya<;;lanm bildiriyormu§. RasUlullah (s.a.) da ona sab1r emrederek; Al
lah muhakkak senin i<;;in yakmda bir <;;lkl§ yolu halkedecektir, diyormu§. 
Uzunca bir sure ge<;;meden oglu dli§manlann elinden ka<;;1p kurtulmu§. 
Dli§manlann koyun surulerinden bir suruye rastlaml§, onu allp babasl
nm yanma getirmi§. Boylece ganimetten payma dU§en bir zenginlik el
de etmi§. Bunun uzerine bu ayet-i ke,rime nazil olmu§: «Kim, Allah'tan 
korkarsa, ona bir <;;lkl§ yolu ihsan eder. Ve ona beklemedigi yerden n
Zlk verir.>> ibn Cerir Taberi bu rivayeti naklettigi gibi, aynca mursel 
olarak Salim kanallyla da bunu rivayet eder. imam Ahmed ibn Hanbel 
der ki: Bize Veki' ... Sevban'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle bu
YUJ;mw~: Kul, gunahlan nedeniyle kendi payma dli§en nz1ktan mah
ru:ln edilir. Duadan ba§ka hi<;; bir §ey kaderi geri <;;evirmez. Omur, ancak 
iyilikle artar. Nesei ve ibn Mace de bu hadisi Sufyan es-Sevri kanahy
la . .. Sevban'dan naklederler. 
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Muhammed ibn ishak der ki : E§ca ogullarmdan Malik, Ra
sulullah (s.a .)a gelip dedi ki : Oglum Avf, esir almd1. Rasulullah 
(s.a.) ona dedi ki : On a haber gander ve de ki : Rasulullah (s.a.) sana 
c;okc;a ( 4»~ ~I '0 }~ J J .f"" ~ ) demeni emrediyor. Onu okun yay1yla bagl§
laml§lardl. Yay koptu , o da kurtuldu. Bir di§i deve gordti, ona bindi ve 
kac;t1. Yolda kendisini baglayan kavmin koyun stirtisiine rastlad1, onla
n sesleyerek ontinti sonuna katlp getirdi. Anne ve babas1yla kapmm 
ontinde aniden kar§lla§tl. Babas1; Ka'be'nin Rabbma andolsun ki bu 
Avf, dedi. Annesi de; vay, bu Avf dedi, yaydan kurtulup da nas1l geldi, 
dedi. Kap1ya vard1klannda anne ve babas1yla hizmetc;iler Avf'm avluyu 
develerle doldurdugunu gordtiler. Kendi durumunu ve develerin du
rumunu babasma anlatt1. Babas1 dedi ki: B.urda durun, ben RasUlul
lah'a gidip durumu ondan soru§turay1m. Hz. Peygambere geldi ve hem 
develerin durumunu, hem de Avf'm durumunu Peygambere bildirdi. 
Rasulullah (s.a.) ona dedi ki: istedigini yap. Sen malma ne yap1yor 
idiysen ona da yap. Bunun tizerine: ((Kim, Allah'tan korkarsa; 'ona bir 
c;1k1§ yolu ihsan eder.' Ve ona beklemedigi yerden nZlk verir.l) ayeti nazil 
oldu. Bu rivayeti ibn Ebu ;Hatim de nakleder. ibn Ebu Hatim der ki: 
Bize Ali ibn Htiseyn ... imran ibn Husayn'dan nakletti ki; Rasulullah 
(s.a.) §tiyle buyurmu§ : Kim, Allah ic;in c;ekilirse; Allah onun ic;in her 
§eyde kafidir. 0, beklemedigi yerden kendisini nz1klandmr. Kim de 
dtinyaya baglamrsa; onu dtinyaya havale eder. 

((Kim, Allah'a tevekktil ederse; 0 kendisine yeter.)) imam Ahmed 
ibn Hanbel der ki: Bize Yunus . . . Abdullah ibn Abbas'tan nakletti ki; o, 
bir gun Rasulullah (s.a.)m terkisine binmi§. Rasulullah (s.a.) ona §tiy
le demi§: Ey c;ocuk, ben sana baz1 sozler ogretecegim. Onlan koru ki 
Allah da seni korusun. Allah'1 gozet ki, O'nu kar§mda bulasm. istedi
gin zaman, Allah'tan iste . Yard1m diledigin zaman, Allah'tan yard!m 
dile. Ve bil ki: Millet sana fayda vermek tizere toplansa; Allah'm senin 
ic;in yazml§ oldugundan ba§ka sana fayda veremezler. Eger sana zarar 
vermek ic;in toplansalar; Allah'm senin aleyhinde yazd1gmdan ba§ka 
bir §eyle sana zarar veremezler. Kalemler kaldmlml§, sayfalar dtirtil
mti§ttir. Tirmizi bu hadisi Leys ibn Sa'd kanahyla Abdullah ibn Ab
bas'tan rivayet eder ve; hasen, sahih hadistir, der. imam Ahmed der ki: 
Bize Veki' Abdullah ibn Mes'ud'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §tiyle 
buyurmu§: Kimin bir ihtiyac1 olur da onu insanlarm online dokerse, 
or..un ihtiyacmm kolayla§tlnlmamasl gerekir. Kim de ihtiyacm1 Allah'
m huzuruna koyarsa; Allah Teala ona c;abucak bir nz1k verir veya eceli 
gelmi§ bir oltim lutfeder. Sonra Abdtirrezzak bu hadisi Stifyan kanahy
la Seyyar'dan nakleder ve ; dogrusu budur, der . Seyyar ise raviler ara
smda yer alan Ti'mk'tan haclis nakletmemi§tir. 

(( Gerc;ekten Allah, her §ey ic;in bir olc;ti var etmi§tir.n Allah, diledi-

Tala 

gi v 
tiril 
yun 

- e 
ola 
etn 
hk 

All 
yui 

det 
1221 
yor, 
mi§ 
nm 
ayd 

cro~ 

r iir 
ku 

nu~ 

Sa' 
ted 



Talak, 4.5l HADiSLERLE KUR'AN-I KERlM TEFSlRl 7943 

gi ve istedigi §ekilde mahlUkat1 arasmda hi.iktim ve kanlnm yerine ge
t irir. Allah, her §ey ic;in bir ol<;ti koymu§tu. T1pk1 Allah TeaJa'mn bu
yurdugu gibi: HO'nun katmda her §ey bir olc;tiye gor9dir.>> (Ra'd, 8). 

4 - Kad1nlann1zdan adetten kesilmi~ olanlann iddeti; 
- eger ~uphe ederseniz- uc; ayd1r. Heniiz adet gormemi~ 
olanlar da boyle. Gebe kad1nlann suresi ise; yuklerini vaz'
etmeleridir. Kim, Allah'tan korkarsa; 0, i~inde bir kolay
hk halkeder. 

5 - Bu; Allah'1n emridir. Onu size indirmi~tir. Kim, 
Allah'tan korkarsa; onun kusurlann1 orter ve ecrini bu
yutur. 

Allah Teala, ya§hhk nedeniyle adetten kesilmi§ olan kadmlarm id
det mtiddetinin adet goren kadmlarla ilgili olarak Bakara suresinde 
(228. ayet) belirtildigi gibi tic; temizlik tizerine tic; ay oldugunu belirti
yor. Hentiz adet ya§ma eri§memi§ olan ktic;tik k1zlarm da adetten kesil
mi§ hammlar gibi tic; ay iddet bekleyeceklerini bildiriyor ve: ((Kadmla
nmzdan adetten kesilmi§ olanlann iddeti; - eger §tiphe ederseniz- tic; 
aydlr.>> buyuruyor. 

HEger §tiphe ederseniz. >> kavli tizerinde iki gorti§ vard1r: 
a) Bu; Mticahid, Ztihri ve ibn Zeyd gibi selef'den bir taifenin 

gorti§tidtir ki buna gore; bu ifadenin anlanu §oyledir: Eger b~r kan go
rtir ve bu kamn a.det kam m1, yoksa istihaza kam m1 oldugundan ku§
ku duyup §tiphelenirseniz, demektir. 

b) ikinci gorti§e gore; bu ifade eger onlann iddetinin htikmti ko
nusunda §tipheye dti§er ve bilmezseniz tic; ayd1r, anlamma gelir. Bu; 
Said ibn Ctibeyr'den rivayet edilen gorti§tur. ibn Cerir Taberi'nin de 
tercih ettigi gorti§ budur. Anlam bak1mmdan da en ac;1k olan gorti§ bu
dur. ibn Cerir bu gorti§ti destekler mahiyette Ebu Ktireyb ve Ebu Said 
kanallyla ibn idris'in ... Amr· ibn Salim' den rivayet ettigi §U hadisi 
kaydeder: Ubeyy ibn Ka'b dedi ki : Ey AJlah'm Rasulti, kadmlardan, 
c;ocuklar, ya§hlar ve hamilelerin iddeti Allah'm kitabmda zikredilmedi. 
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Bunun uzerine Allah Azze ve Celle: ((Kadmlanmzdan ad etten kesilmi§· 
olanlarm iddeti; -eger §Uphe ederseniz- U<;: ayd1r. Henuz adet gor
memi§ olanlar da boyle. Gebe kadmlarm suresi ise; yuklerini vaz'etme
leridir.>> buyurdu. ibn Ebu Hatim, bu rivayeti daha basit olarak §Oyle 
kaydeder: Bize babam . .. Orner ibn Salim' den nakletti ki; Ubeyy ibn 
Ka'b §Oyle demi§: Allah'm rasulune; Bakara suresindeki kadmlarla il
gili ayet nazil olunca; Medine'lilerden baz1 ki§iler, Kur'an'da iddeti zik
redilmemi§ olan <;:ocuklar, adetten kesilmi§ olan ya§h kadmlar ve ha
milelerin durumu belirtilmeden kald1 dediler, dedim. Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki: Bu gibi kadmlar i<;:in i§te bu ayet nazil oldu: ((Kadmlanmz
dan adetten kesilmi§ olanlann iddeti: .. )) 

- ((Gebe kadmlarm suresi ise; yuklerini vaz'etmeleridir.» Allah Teala 
buyuruyor ki: Hamile olan kadmlarm iddeti hamillerini vaz'etmeleri 
ile tamamlamr. Halef ve Selef'ten bilginlerin cumhurunun kavline go
re, isterse olumden ve bo§anmadan sonra bir deve dinlenimi zaman ge<;:
sin. Bu ayet-i kerime'nin nass1yla Sunnet-i Nebeviyye'de varid olan hu
kum de boyledir. Hz. Ali ve ibn Abbas'tan nakledilir ki; onlar kocas1 
olen kadmm ve bu Bakara suresindeki ayetlere gore amel edilerek bir
ka<;: ay veya hamlin vaz'1 gibi iki surenin en uzak arahg1 muddetince 
iddet bekleyecegini soylemi§lerdir. Buhari der ki: Bize Abd ibn Hafs ... 
Ebu Seleme'den nakletti ki; Ebu Hureyre'nin oturdugu s1rada adamm 
biri ibn Abbas'a geldLve kocasmdan k1rk gece sonra doguran kadm hak-

- ' / 

kmda qana fetva v~r, dedi. 0; iki surenin sonuncusu, deyince ben: ((Ge-
be kadmlann suresi ise; yuklerini vaz'etmeleridir.>> ayetini okudum. Ebu 
Hureyre dedi ki : Ben yegenimle beraberim. Ebu Seleme'yi kasdediyor
du. Abdullah ibn Abbas, kolesi Kureyb'i Ummu Seleme'ye gonderip ona 
sordurdu. Ummu Seleme dedi ki: Eslem kabilesinden Subey'a'mn koca
Sl 0 hamile iken oldurtildu, Subey'a kocasmm oltimunden k1rk gece 
sonra dogum yaptl. Bu s1rada onun sozu kesildi ve Rasulullah (s.a.) 
onun nikahm1 k1yd1. Onunla sozi.i kesilen ki§i Ebu Senabil idi. Buhari 
de bu hadisi burada muhtasar olarak irad eder. Muslim ve diger Su
nen sahibleri de ba§~a vecihlerle bu hadisi uzun . olarak naklederler 
imam Ahmed der ki: Bana Hammad ibn Usame ... Misver ibn Mahrem': 
den nakletti ki; Eslem kabilesinden Subey'a, hamile iken kocas1 oldu. 
Birka<;: gece sonra Subey'a dogum yaptl. Nifasm1 bitirip temizlenince 
sozu kesildi. o, Rasulullah (s.a.) tan nikah i<;:in izin istedi ve Rasulul
lah da ona nikah izni verdi ve kadm nikahland1. Buhari Sahih'inde, 
Muslim, Ebu Davud, Nesei ve ibn Mace de muhtelif yollarla Subey'a'dan 
bu rivayeti naklederler. Muslim ibn Haccac §Oyle der: Bize Ebu Tahir .. 
Ubeydullah ibn Abdullah'tan nakletti ki: 
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Babas1 Abdullah, Orner ibn Abdullah ibn Erkam'a bir mektup ya

zarak Eslem kabilesinden Haris k1i1 Siibey'a'ya gidip, ba§mdan ge<;en du
rumu ve izin istedigi zaman ·Rasulullah (s.a.)m kendisine ne soyledigi-

.. ni sormasm1 emretti. Orner ibn Abdullah ona durumu bildiren mek
tup yazarak Siibey'a'mn kendisine §6yle haber verdigini bildirdi: 0, Lii
eyy oglu Amir ogullanndand1r ve Bedir harbine katllanlardan Sa'd ibn 
Havle'nin nikah1 altmdayml§, Veda haccmda kendisi hamile iken ko
casi vefat etmi§. Onun vefatmdan bir siire sonra Siibey'a hamlini vaz'
etmi§. Nifas bitip temizlenince ba§kalanyla sozle§mek iizer.e siislenmi§. 
Bakek oglu Senabil - Abdiid-Dar ogullarmdan bir ki§iydi- yamna va
np demi§ ki : Seni giizelle§mi§ goriiyorum. Umanm ki ev~enmek ister
sin. Ancak Allah'a andolsun ki dart ay, on giin ge<;medik<;e sen nikah
lanamazsm. Siibey'a demi§ ki : 0 bana boyle deyince iizerime elbisele
rimf ge<;irip ak§am iizeri Rasulullah (s.a.)m yanma vard1m v~ duru
mu kendisine sordum. Rasulullah (s.a.), hamlimi vaz'edince evlenme
min helal oldugunu ve uygun gorecegim birisiyle evlenmemi emretti. 
Bu ifade Miislim'indir. Buhari de bunu muttas1l olarak nakleder. 

Aynca Buhari bu ayetin tefsiri bahsinde yukanda zikrettigimiz ilk 
hadisi aktard1ktan sonra §6yle der: Siileyman ibn Harb ve Ebu Nu'
man ... Muhammed ibn Sirin'den naklettiler ki; o, §6yle demi§: Ben, Ab
durrahman ibn Ebu Leyla'mn meclisinde idim. Arkada§lan ona <;ok 
sayg1 besliyorlardL iki siirenin sonuncusu sozkonusu edildi. Ben; Haris 
k1z1 Siibey'a'mn durumuyla ilgili Abdullah ibn Utbe'den duydugum ha
disi zikrettim. Arkada§lanmdan bir k1sm1 beni susturdular. Muhammed 
ibn Sirin dedi ki: Ben qna dikkat edip dedim ki; Ben Kufe'nin bir k6§e
sinde iken Abdullah hakkmda yalan soylemek cesaretini bulabilir mi-
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yim? 0, haya ederek dedi ki: Ama amcas1 boyle demedi. Ben Amir oglu 
Ebu Atiyye MiUik'e rastlad1m ve ana durumu so~dum. 0 da bana Si.i
bey'a ile ilgili hadisi anlatmaya koyuldu. Ben ana; Abdullah'tan bu ko
nuda bir §ey duydun mu dedim? 0, §byle dedi : Biz Abdullah'm yamnda 
idik. Dedi ki; onun i.izerine konuyu ag1rla§tmyor fakat ru,hsata izin ver
miyor musunuz? Kadmlar hakkmda k1sa sure uzun sureden sonra in
dirildi: ((Gebe kadmlarm si.iresi ise; yi.iklerini vaz'etmeleridir.» ibn Ce
rir Taberi de bu rivayeti Si.ifyan ibn Uyeyne ve ismail ibn Uleyye ka
nallyla muhtasar olarak Eyyub'dan nakleder. Nesei de tefsir bahsinde 
Muhammed ibn Abd'i.il-A'la kanallyla .. . Muhammed ibn Sirin'den bu 
hadisi nakleder. 

ibn Cerir Taberi der ki : Bize Zekeriyya ibn Yahya ... Alkame ibn 
Kays'tan nakletti ki; Abdullah ibn Mes'ud §byle demi§: ~steyenle la'net
le§irim ki: ((Gebe kadmlann si.iresi ise; yi.iklerini vaz'etmeleridir.» ayeti, 
kocas1 olen kadmlarla ilgili ayetten sonra nazil olmu§tur. Kocas1 olen 
kadm hamlini vaz'edince art1k helal olur. Kocas1 olen kadmlarla ilgili 
a yet ile de: ni~inizden blenlerin geriye blraktlklan e§ler; kendi kendile
rine dart ay on gi.in beklerler.» (Bakara, 234) ayetini kasdediyordu. Bu 
rivayeti Nesei, Said ibn Meryem kanallyla Alkame ibn Kays'tan nakle
der. Soma ibn Cerir Taberi der ki : Bize Ahmed ibn Meni' . .. 9a'bi'den 
nakletti ki; Abdullah ibn Mes'ud'un katmda iki si.ireden sonuncusu zik
redildiginde, o §byle demi§: isteyenle yemine giri§ebilirim ki, bu ayetler 
Nisa suresindeki dort ay on gi.inli.ik iddeti bildiren ayetten soma nazil 
olmu§tur. Sonra §byle dedi : Hamile kadmm si.iresi, karnmdakini vaz'
etmesidir. ibn Ebu Hatim dedi ki: Bize Ahmed ibn Sinan ... Mesruk'tan 
nakletti ki; Abdullah ibn Mes'ud'a Hz. Ali'nin iki si.irenin sonuncusunu 
sbyledigi haberi ula§tlgmda §byle demi§ : Dileyenle la'netle§ebilirim ki; 
kadmlarla alakall k1sa ayet, Bakara suresindeki ayetten soma nazil ol
mu§tur. Bununla: (( Gebe kadmlann si.iresi ise; yi.iklerini vaz'etmeleri
dir ... n ayetini kasdediyordu . Ebu Davud ve ibn Mace de bu rivayeti Ebu 
Muaviye kanahyla A'me§'den naklederler. 

Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel der k( Bize Muhammed ibn Ebu 
Bekr .. . Ubeyy ibn Ka'b'dan nakletti ki; 0; ben, Hz. Peygambere <<Gebe 
kadmlarm si.iresi ise; yi.iklerini vaz'etmeleridir.» ayeti i.i~ talakla bo§a
nanlan m1 ilgilendiriyor, yoksa kocas1 blenleri mi? diye sordum. Rasu
lullah (s.a.) buyurdu ki : Bu, i.i:; talakla bo§anan ve kocas1 olen kadmlar
la alakahd1r. Bu hadis ger~ekten garibtir, hatta mtinkerdir. Zira ravi
leri arasmda yer alan Musenna ibn Sabah'm hadisi metrukti.ir. Ancak 
bunu ibn Ebu Hatim bir ba§ka senedle rivayet ederek §byle der : Bize 
Muhammed ibn Davud ... Ubeyy ibn Ka'b'dan nakletti ki; o, bu ayet 
nazil 9lunca Rasulullah (s.a.) a §byle demi§ : Bilmiyorum bu laflz mi.i§• 
terek mi yoksa miibhem mi? Rasulullah (s.a.); hangi ayet o? demi§. 
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Ubeyy ibn Ka'b: <<Gebe kadmlann suresi ise; yuklerini vaz'etmeleridir.» 
ayeti, kocas1 olen ve bo§anan kadmlar i<;in mi? deyince, Rasulullah 
(s.a.); evet, demi§. ibn Cerir Taheri d~ Ebu Kureyb kanallyla ... ibn 
Lehia'dan bu hadisi rivayet eder. Aynca Ebu Kureyb kanahyla ... Ab-
dUlkerim'den nakleder ki, ona Ubeyy ibn Ka'b anlatml§ ve §oyle de
mi§: Ben, Rasulullah (s.a.) a «G~be kadmlann suresi ise; yuklerini vaz'
etmeleridir.» ayetini sordum da, o, buyurdu ki: Her hamilenin suresi 
karnmdakini vaz'etmesidir. Bu rivayetin senedinde yer alan Abdulke
rim, zay1f bir ravidir ve Ubeyy ibn Ka'b'a ula~maml§tlr. 

«Kim, Allah'tan · korkarsa; 0, i§inde bir kolayllk halk~der.» i§ini 
kolayla§tmr, k1sa surede bir c;1k1§ yolu halkeder. «Bu; Allah'm emridir. 
Onu size indirmi§tir.» Bu, Allah'm hukmu ve §eriat1d1r. Onu Rasulu 
vas1tas1yla size indirmi§tir. «Kim, Allah'tan korkarsa; onun kusurla
nm orter ve ecrini buyutur.» Yasaklan uzerinden kald1nr ve en F.uc;uk 
ameline sevab ile kar§Ihk verir. 
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6 - Onlan, gucunuzun yettigi kadar ikamet ettiginiz 

yerin bir kism1nda oturtun. Onlan S1k1nt1ya sokmak i<;in 
zarar vermeye kalk1~may1n. Eger hamile iseler yuklerini 
koyuncaya kadar nafakalann1 verin. Sizin i<;in emzirirler
se, onlara ucretlerini verin. Aran1zda uygun bir ~ekilde 

anla~1n. Eger gu<;luge ugrarsan1z; <;ocugu bir ba~ka kad1n 
emzirir. 

7 - Eli geni~ olan; geni~ligine gore nafaka versin. Rlz
kl kendisine daraltllm1~ bulunan da, nafakay1 Allah 'In ken
disine verdiginden versin. Allah kimseyi kendisine verdi
ginden fazlas1yla yukumlu tutmaz. Allah, gu<;lugun ardln
dan bir kolayhk ihsan eder. 

Allah Teala, kullanna emrederek hammlanm bo§ad1klan zaman 
iddetlerini bitirinceye kadar evlerinde oturtmalanm bildiriyor ve §OY-
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le buyuruyor : «Onlan, giiciini.izi.in yettigi kadar ikamet ~ttiginiz yerin . 
bir k1smmda oturtun.» Yani yammzda. ibn Abbas, Mi.icahid ve bir ba§
kasi ( f ~' ~ ) kelimesine; imkammz el verdigince, diye anlam ver
mi§tir. Hatta Katade der ki: Evinin bir k6§esinde:i1 ba§ka bir yer bu
lamazsan onu orada oturt. 

«Onlan s1kmt1ya sokmak 1~m zarar vermeye kalki§maym.l> Mu
katil ibn Hayyan der ki: Evinden ~1kararak veya malmdan bir kar§lllk 
isteyerek kendilerini s1kmtlya sokmaym. Sevri, Mansur kanahyla Ebu 
Duha'dan · nakleder ki ; o, «Onlan s1kmtlya sokmak i~in zarar vermeye 
kalki§maym.» ayetine §Oyle mana vermi§tir : Ki§i kar1Slm bo§ar, iki giin 
kalmca tekrar doner. 

<<Eger hamile iseler yi.iklerini koyuncaya kadar nafakalanm verin.» 
Aralannda ibn Abbas, Selef'ten bir taife ve halef'den bir cemaatm bu
lundugu bilginlerin ~ogu, bu hiikmi.in bain talak ile bo§ananlar i~in ol
dugunu soylemi§lerdir. Eger bain talakla bo§anan kadm, hamile ise 
hamlini vaz'edinceye kadar onun nafakas1 verilir. Ric 'i talakta ise; is
ter hamile olsun, ister olmasm nafakas1m odemek vacibtir. Ba§kalan da 
derler ki : Ayetin hepsi ric'i talakla bo§ananlar hakkmdad1r. Ayet ric'i 
de olsa, hamilelere nafakalanmn verilmesini bilctirmektedir. Qi.inki.i ha
milelik miiddeti genellikle uzun si.irer ve hamlin vaz'ma kadar nafa
ka vermenin gerekliligini bildiren bir hi.iki.im icabetmi§tir ki, nafaka
mri iddet miiddetince vacib oldugu vehmi dogmasm. Bilginler, kadma 
nafakanm yalmz hamli i~in mi yoksa hamli vas1tas1 ile mi verilecegi 
konusunda ihtilaf etmi§lerdir. ~afil'den ve ba§kalarmdan bu konuda 
iki gori.i§ zikredilmi§tir f1khm fiiruuna dair eserlerde bu mes'eleler zik
redilmi§tir. 

<<Sizin i~in emzirirlersen Bo§anml§ alan kadmlar ~ocuklanm dogur
duklan takdirde, iddetlerinin bitimiyle birlikte artlk aynlml§ olurlar. 
Ancak bu siirede kadm isterse ~ocugu emzirir, ist~rse emzirmekten im
tina' edebilir. Ancak genellikle ~ocuklann si.iti.in d1§mda ba§ka §eyleri 
yiyerek beslenmeye ba§lamalarmdan sonra kadm <;ocugu emzirmeye de
vam ederse; benzer kadmlara verilen iicreti hak eder ve gerek ~ocugun 
babas1, gerekse velisi ile bir i.icret i.izerinde ittifak saglay1p ahid yapabi
lir. Bu sebeple Allah Teala HSizin i~in emzirirlerse, onlara iicretlerini 
verin.» buyuruyor. (( Aramzda uygun bir §ekilde anla§m. » Aramzda i§
leriniz ma'ruf i.izere olsun. Ne biriniz digerine zarar versin, ne de digeri 
obi.iri.ine. T1pk1 Bakara suresinde buyuruldugu gibi : <<Ne anne ~ocugu 
yiizi.inden, ne de baba ~ocugu yi.iziinden zarara sokulmasm.» (Baka
ra, 233) . 

HEger giigliige ugrarsamz; gocugu bir ba§ka kadm emzirir.» Eger 
kocayla kadm ihtilafa di.i§erler ve kadm emzirme i.icretini fazla ister, 
koca da bunu kabul etmezse, ya da koca az verip bu konuda e§iyle an-
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la§amazsa; sab1k e§inin yerine bir ba§ka kadm onu emzirir. Eger ya
bancl kadmm tutuldugu iicrete anne raz1 olursa, o <;ocugu i<;in daha 
oncelikli hakka sahiptir. ' 

«Eli geni§ olan; geni§ligine gore nafaka versin.n Qocvgu doguran 
kadma <;ocugun babas1 veya velisi, giiciine gore infak etsin. Allah Te
ala'mn buyurdugu gibi: «R1zk1 kendisine daraltllml§ bulunan da, Al
lah'm kendisine verdiginden infak etsin. Allah kimseyi verdiginden faz
lasiyla yiikiimlii tutmaz. n ve yine «Allah, kimseye giiciiniin yetecegin
den fa,zlasm1 yiiklemez. )) (Bakara, 286) . 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize Abd ibn Humeyd .. . Ebu Sinan'm §Oy
le dedigini bildirdi: Hattab oglu Orner; Ebu Ubeyde'ye; ag1r elbiseler 
giydigi ve katl yemekler yedigini duydugunu bildirip bin dinar gonder
di. Ve el<;iye dedi ki: Onu almca ne yaptlgma bak. 0 hemen yumu§ak 
elbiseler giydi ve giize!' yemekler yedi. El<;i gelip Hz. 6mer'e haber ve
rince, Orner merhum §Oyle dedi: «Eli geni§ olan; geni§ligin~ gore nafa
ka versin. R1zk1 kendisine daraltllml§ bulunan da, nafakay1 Allah'm 
kendisine verdiginden versin .)) ayetini te'vil etti. Haf1z Ebu'l-Kas1m et
Taberani, el-Mu'cem el-Kebir'de der ki : Bize Ha§im ... Ebu Malik el-E§'
ari'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§ : U<; ki§i vard1. 
Bunlardan birisinin on dinan bulunuyordu, bundan bir dinar sadaka 
verdi. Digerinin on okkas1 vard1, o da bir okka tasadduk etti. U<;iincii
niin de yiiz okkas1 vard1, bundan on okka sadaka verdi. Rasulullah (s.a.) ; 
bu ii<;iiniin ecri e§ittir, <;iinkii her biri malmm onda birini tasadduk etti, 
buyurdu. Ve Allah T~alf1. «Eli geni§ olan; geni§ligine gore nafaka ver
sin.)) buyuruyor dedi. Bu hadis bu §ekliyle garibtir. 

«Allah, gii<;liigiin ardmdan bir kolayhk ihsan eder.n Bu Allah Te
ala'nm vaadidir. O'nun vaadi hakt1r ve o vaadind~n asla geri donmez. 
Bu ayet Allah Teala'nm §U kavli gibidir : «Elbette gii<; liikle beraber ~iip
hesiz kolayhk vard1r. Ger<;ekten gii<;liikle beraber bir kolayhk vard1r .>> 
(in§irah, 5-6) . 

imam Ahmed bu konuyla ilgili bir hadis rivayet eder ki onu bura
da zikretmemiz iyi olur. Bize Ha§im ibn Kas1m .. . ~ehr ibn Hav§eb'den 
nakletti ki; Ebu Hiireyre §Oyle demi§ : Ge<;mi§ donemlerde hi<; bir §eye 
giicii yetmeyen bir kan-koca varml§. Koca seferinden donmii§ ve §id
detli bir a<;hk i<;erisinde bulunan ii<; hammmm yamna varml§. Kansl
na; yanmda bir §ey var m1? diye sormu§. Kadm ; evet seni miijdelerim, 
Allah &ana bir nz1k verdi,_ demi§. Kocas1 da kansm1 te§vik etmi§ ve; vay 
sana eger yamnda bir §ey va~sa onu bana ver, demi§. Kadm; evet §Ura
Clkta, Allah'm rahmetini bekle, demi§. A<;hg1 fazlala§mca kocas1; yaz1k 
sana, kalk yanmda bir §ey varsa onu getir bana, <;iinkii ben son derece 
bittim ve tiikendim, demi§. Kadm; peki §imdi fmn pi§irir acele etme, 
demi§. Bir siire sessizce kalml§ ve kocasmm tekrar ona seslenme za-



7950 lBN KEStR ( Ciiz : 28; Sure: 65 

mam yakla§ml§. Kadm kendi kendine demi§ ki: Gidip tandmma bir 
baksam? Gitmi§, tandmna bir bakml§ ki bir koyun budu var. Degirme
ni ise bgiitiiyor. Degirmenine gitmi§, ununu ogiitmii§ ve tandmndaki 
koyun budunu c;1kanp getirmi§. Ebu Hiireyre der ki: Ebu'l-Kas1m Mu
hammed (s.a.)in nefsi kudret elinde olan (Allah)a yemin ederim ki: 
Eger kadm degirmenindeki §eyi allp silkelemeseydi k1yamet giiniine ka
dar degirmeni bgiitmeye devam ederdi. imam Ahmed ibn Hanbel bir 
ba§ka yerde de §byle der : Bize Ebu Amir ... Ebu Hiireyre'nin §byle dedi
gini bildirdi : Bir adam evine girdi, evinden ihtiyacm1 goriince di§an 
gitti. Kans1 onu goriince kalk1p degirmenini kurdu ve tandmm ate§
ledi. Sonra; Allah'1m bize nz1k ver, dedi. Bakti ki degirmenin gozii dol
mu§. Sonra tandmna gitti onun da dolu oldugunu gbrdii. Ebu Hiirey
re der ki: Kocas1 dbniip; benden sonra bir §ey geldi mi? deyince kadm; 
evet, Rabb1m1zdan geldi, dedi. Degirmenin ba§ma vard1. Bu durum Hz. 
Peygambere anlatilmca Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Eger kadm de
girmenini kald1rmam1§ olsayd1 k1yamet giiniine kadar degirmen don
meye devam ederdi. 

8 - Rabb1n1n ve O'nun peygamberlerinin emrinden 
uzakla~Ip azmr~ nice kasabalar halk1 vard1r ki Biz, onlan 
~iddetli bir he saba <;ekmi~ ve gbrulmemi~ aza ba <;arptirml
~lzdlr. 

9 - Onlar, yaptiklannrn kar~1hgrnr tatm1~lard1r. i~le
rinin sonu ise husran olmu~tur. 

10 - Allah, onlar i<;in ~iddetli bir azab haz1rlami~t1r. 

'Ey iman eden ak1l sahibleri, Allah'tan korkun. Allah, size 
ger<;ekten bir zikir indirmi~tir. 
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11 - iman edip salih amel i$leyenleri karanhklardan 
ayd1nhga ~akarmak i<;in, size Allah'In apa<;Ik bildiren ayet
lerini okuyan bir peygamber gonderdi. Kim, Allah'a inan1r 
ve salih amel i$lerse; onu altlanndan 1rmaklar akan cen
netlere girdirir, orada ebediyyen kahrlar. Allah, ona ger
<;ekten guzel bir nz1k vermi$tir. 

Allah Teala emrine muhalefet eden, peygamberini yalanlayan ve 
koydugu §eriattan ba§ka yollara gidenleri tehdid ediyor ve g~<;mi§ mil
letlerin ba§ma gelen halleri haber vererek buyuruyor ki: uRabbmm ve 
O'nun peygamberlerinin emrinden uzakla§IP azmt§ nice kasabalar hal
kt vardtr ki Biz, onlan §iddetli bir hesaba <;ekmi§ ve gorulmemi§ bir 
azaba <;arpttrmt§IZdtr.H Allah'm emrine uyup peygamberlerine tabi' ol
maktan ka<;marak biiyiikliik taslayan, direnip isyan eden nice kasaba
lar halkml feci' bir ceza ile cezalandtrffil§lZdlr. uOnlar, yaptlklanmn 
kar§thgmt tatmt§lardtr.)) Allah'a kar§l gelmekten vazge<;ip pi§man ol
manm kar etmedigi bir zamanda pi§man olmw~lardtr. «i§lerinin sonu 
ise hiisrfm olmU§tUr. Allah, onlar i<;in §iddetli bir azab hazlrlaml§tlr.n 
Diinyadaki acil azabla birlikte ahirette onlar i<;in §iddetli bir azab1 ha
ztrlamt§tlr. Ve miiteak1ben Hak Teala bunlann durumunu anlatt1ktan 
sonra: uEy iman ed~n ak1l sahibleri, Allah'tan korkun.)) buyurmu§tur. 
Ey dogru anlay1§a sahib olanlar, siz bu ki§iler gibi olmaym, sonra onla
nn ba§ma gelen sizin de ba§miza gelir. Ey Allah'1 ve Rasuliinii tasdik 
eden ak1l sahibleri, <<Allah, size ger<;ekten bir zikir indirmi§tir.)) Yani 
Kur'an'1 inzal buyurmu§tur. Bu ifade Hicr suresindeki §U -ayet gibidir: 
uMuhakkak ki Kur'an'I Biz indirdik. Biz. Onun koruyucusu da elbette 
Biziz.n (Hicr, 9). 

ulman edip salih arne] i§leyenleri, karanhktan aydmhga <;Ikarmak 
igin, size Allah'm apa<;tk bildiren ayetlerini okuyan bir peygamber gon
derdik.u Baztlan derler ki: Peygamber kelimesi, b~del-i i§timal olarak 
mansub okunmu§tur. Qiinkii zikri teblig eden peygamberdir. ibn Cerir 
Taberi ise; peygamberin, zikri terciime eden oldugunu, dolay1s1yla onu 
tefsir ettigini soylemek daha dogrudur, der. Size Allah'm apa<;1k bildi
ren ayetlerini okuyan bir peygamber gonderdi ki bu ayetl~r a<;lk, vazlh 
ve belirgindir. «Iman edip salih amel i§leyenleri karanhktan aydmhga 
<;Ikarmak i<;in.H Bu ayet, Allah Teala'nm §U buyruklan gibidir: uBu 
kitabt sana indirdik ki; insanlan Rablanmn izniyle karanhklardan ay
dmllga, Aziz ve Hamid'in dosdogru yoluna <;tkarasm.u (ibrahim, 1), 
uAllah, inananlann dostudur. Onlan karanhktan aydmhga <;tkanr.)) 
(Bakara, 257) Yani kiifiir ve cehaletin karanhklarmdan ilim ve irfamn 
aydmllgma <;tkanr. Allah Teala indirmi§ oldugu vahye; onunla hidayet 
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elde edildigi i9in aydmhk adm1 vermi§tir. Aynca goni.iller onunla ha
yat kazand1g1 i9in ruh adm1 da vermi§tir. Nitekim bu manada §byle 
buywur: cci§te boylece Biz sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen 
kitab nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat Biz onu, kullanm1zdan dile
digimizi hidayete eri§tirdigimiz bir nur k1ld1k. ~i.iphesiz ki sen, dosdog
ru bir yolu gostermektesin.n (~lira, 52) . 

ccKim, Allah'a inamr ve salih amel i§lerse; onu altlarmdan Irmak
lar akan cennetlere girdirir, orada ebediyyen kahrlar. Allah, ona ger9ek
ten gi.izel bir nz1k vermi§tir.n Buna benzer ifadelerin tefsiri daha once 
pek 90k kere ge9tigi i9in burada tekrar a91klamaya gerek gormi.iyoruz. 

\/, ~--'J// / > 0 >...-oJ-:;;-:-...-:.~~0 o/'\// \-"', /_,0/;..(:"~~\>~/\ 
tr_", \ ·. \ \ \ o ,:j !" ""'. / 0 ") \j • ~ ": ;. , ~) "j 1 '~)..:) \_" C"" ~ ~)) .U\ s- .UIU ~~v' k _,~..;_, u_, .r-T L. , , 

~0 0/~// '-"' \ ~/ ... ./ 0/ > 
®~e; ~1 ~\i9:& \) \)~~ ~ ~ 

12 - Allah, yedi gogu ve yerden de biro kadann1 ya
ratmi$ oland1r. Allah'1n buyrugu bunlar aras1nda iner du
rur. Ki, Allah'1n gen;ekten her $eye kadir oldugunu veAl
lah'In gen;ekten .her $eyi ilmiyle ku$atmi$ oldugunu bile
siniz. 

Allah Teala yi.ice kudretini ve muazzam hakimiyetini haber vererek 
bunun Allah'm koydugu sapasaglam dini sayg1yla kar§Ilamak i9in bir 
neden olmasm1 bildiriyor: ((Allah; yedi gogi.i ve yerden de bir o kadanm 
yaratmi§ oland1r.n Nuh (a.s.)un dilind~n de onun kavmine §i:iyle dedi
gini haber vermektedir: ccGormediniz mi Allah'm gogi.i yedi kat olarak 
nas1l yaratt1g1m?n (Nuh, 15) isra suresinde ise §Ciyle buyurmaktad1r: 
ccYedi gok, yeryi.izi.i ve i9inde bulunanlar; O'nu tesbih ederler.n (is
ra, 44) . 

uVe yerden de biro kadanmn Yani yedi kat demektir . Nitekim Bu
hari ve Mi.islim'in Sahih'lerinde belirtilir ki: 

, , , ,. ~ ... . , ... 
~)\t._-:.:.:x~;f ~_!~j'j\ :X?!.;:; 

Kim bir topraktan herhangi bir §ey ile zulmederse, ona yedi kat 
yerden bir halka vurulur. Yine Buhari'nin Sahih'inde bildirilir ki: 0 
ki§i yedi kat yere batmhr. Bu hadisin muhtelif tariklan, laf1zlan zik
redilir ki, el-Bidaye ve'n-Nihaye isimli eserimizin ba~mda yeryi.izi.ini.in 
yaratlh§ml anlatlrken zikretmi§tik. Hamd ve minnet Allah'a mahsus
tur. 
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Buradaki yedi lafzmi, yedi iklime hamledenler tartu~maya dalmi§lar, 
uzak bir ihtimale sapmi§lar ve mesnedsiz olarak Kur'an ve hadise mu
halefet etmi§lerdir. Hadid suresinde: «0; hem Evvel'dir, hem Ahir'dir, 
hem Zahir'dir, hem Batm'd1r.n kavlinin tefsirinde yedi kat yer, bun
lann arasmda bulunanlar ve her birinin geni§liginin be§ yuz yil oldu
guna dair rivayetler zikredilmi§ti. ibn Mes'ud ve ba§kalan da boyle 
demi§lerdir. Bir ba§ka hadiste de buyurulur ki: Yedi gok, onda ve on
larm arasmda bulunanlar, yedi yer, onda ve onlann arasmda bulunan
larla Kursi ancak ~ole atilmi§ bir halka gibidir. ibn Cerir Taheri der ki: 
Amr ibn Ali. .. ibn Abbas'tan nakletti ki; o: <<Yedi gogu ve yerden bir 
o kadarmi» kavli hakkmda §oyle demi§: Eger ben bunun tefsirini size 
anlatmi§ olsayd1m, siz inkar ederdiniz. Sizin bunu inkanmz yala' Llama
mzdir;, Abd ibn Humeyd .. . Said ibn Ciibeyr'den nakletti ki; adamm biri 
Abdullah ibn Abbas'a bu ayeti sordugunda; Abdullah ibn Abbas §oyle 
demi§: Ben, onu sana haber versem; inkar etmeyeceginden emin kila
cak nedir? ibn Cerir Taheri der ki: Bize Amr ibn Ali ve Muhammed 
ibn Miisenna ... ibn Abbas'm bu a'yetle ilgili §Oyle dedigini naklettiler: 
Yeryuzunun herbirinde ibrahim gibi, yeryuziindeki mahlukata benzer 
mahlukat vardir. ibn Miisenna hadisinde aynca; her gokte de ibrahim 
vardir, denilir. Beyhaki, «isimler ve Sifatlarn bahsinde bu haberi ibn 
Abbas'tan daha yaygm olarak §oyle rivayet eder ve der ki: Bize Hafiz 
ibn · Abdullah ... ibn Abbas'm §Oyle dedigini bildirdh Yedi yer vardir. 
Her yerde sizin peygamberiniz gibi bir peygamber, Adem gibi bir 
Adem, Nuh gibi bir Nuh, ibrahim gibi bir ibrahim ve isa gibi bir isa 
vardir. Sonra bu rivayeti Beyhaki ~u'be kanallyla... Ebu Duha'dan 
nakleder. Onun bildirdigine gore, ibn Abbas bu ayetin tefsirinde §Oyle 
demi§tir: Her yeryiiziinde ibrahim (s.a.) gibi birisi vard1r. Beyhaki; bu 
rivayetin ibn Abbas'tan nakli sahihtir, ancak Amr ibn Miirre'den nakli 
§azzdir. Qiinku onun Ebu Duha'nm pe§inden gelip gelmedigini bilmiyo
rum, d~r. Allah en iyisini bilendir. 

imam Ebu Bekr Abdullah ibn Muhammed ibn Ebu Diinya, et-Te
fekkiir ve'l-i'tibar isimli kitabmda der ki: Bana ishak ibn Hatim ... Os
man'dan nakletti ki; o, §oyle demi§: Bana ula§tmldigma gore, Rasu
lullah (s.a._) ashabmm yanma varmi§. Onlar sessizce duruyor, konw~mu
yorlarmi§. Ni~in konu§muyorsunuz.? demi§. Onlar: Allah Azze ve Celle'
nin mahlukat1m tefekkur ediyoruz, demi§ler. Rasulullah (s.a.) §oyle 
buyurmu§: Oyle yapm. Allah'm yaratiklanm dii§iiniin, kendisini du
§iinmeyin. <;unku Batida bembeyaz bir toprak vard1r. Onun aydmllk 
olan sahas1 -veya aydmlanmi§ olan alam- gune§ yiiruyii§iiyle kirk 
giindur. Orada Allah'm yaratiklan vardir ki bir goz k1rpacak an bile 
Allah'a asia isyan etmezler. Ashabm; onlarm arasmda §eytan var mi
dir? dediklerinde, buyurmu§ ki: Onlar §eytanm yaratillp yaratilmadigi-

Tefstr; C. XIV, F . 499 
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m bilmezler. Ashab1; bunlarm arasmda Adem'in ~ocuklan var m1d1r? 
dediklerinde, onlar Adem'in yaratlhp yaratllmad1g1m bilmezler, buyur
mu§. Bu hadis hem miirseldir, hem de · ger~ekten miinkerdir. Ravileri 
arasmda yer alan Osman ibn Ebu Dehve§i - ibn Ebu Hatim'in zikret
tigine gore- Hakem ibn Ebu'l-As'm ailesinden bir ki§iden rivayet et
mi§tir. o da Siifyan ibn Uyeyne'den, o da Taif'li Yahya ibn Selim'den 
6 da ibn Miibarek'ten rivayet etmi§tir. ibn Ebu Hatim; babamm boyle 
dedigini i§ittim, der. 

TA~AK SURESiNiN SONU 
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TAHRiM SURESi 

(Medine'de niizil olmu~tur.) 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n achyla. 

1- Ey Peygamber; e§lerinin ho§nfldlugunu g6zeterek 
Allah'1n sana helal kild1g1 §eyi nic;in kendine haram ediyor
sun? Allah Gafur'dur, Rahim'dir. 

2 - Allah, yeminlerinizin c;ozulmesini size me§rfl' kil
IDI§tlr. Allah sizin mevlan1zd1r. Ve 0; Alim'dir, Hakim'dir. 

3 - Hani Peygamber, e§lerinden birine gizlice bir s6z 
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soylemi~ti. 0, bunu haber verip de Allah da bunu ona ac;lk
laYJ.nca; bir kismini bildirmi~, bir kismindan da vazge<;mi~
ti. Artlk bunu kendisine soyleyince e~i:· Bunu sana kim bil
dindi? demi~ti. Bana her ~eyi bilen, her ~eyden haberdar 
olan Allah haber verdi, demi~ti. 

4- Eger her ikiniz de Allah' a tevbe ederseniz; gerc;ek
ten kaynu~ olan kalbleriniz di.izelmi~ olur. Sa yet ona kar~I 
birbirinize destek olmaya kalki~Irsaniz; hie; ~i.iphesiz Allah, 
onun mevlasidir. Cebrail de, mi.i'minlerin salih olan1 da, bu
nun ard1ndan bi.iti.in melekler de ona yardimcidirlar. 

5 - Sayet o, sizi bo~arsa; Rabbi ona sizden daha hayir
h, kendini Allah' a veren, inanan, boyun egen, tevbe eden, 
kulluk eden, oruc; tutan dul ve bfukire e~ler verir. 

Haram ve Helal Kilma Yetkisi 

Bu surenin ba§ k1sm1mn ni.izul sebebi hakkmda ihtila.f edilmi§tir. 
Mariye hakkmda indirildigi soylenir. <;i.inki.i RasUiullah onu kendisine 
haram saymi§tl. 

Ebu Abdurrahman en-Nesei der ki: Bize ibrahim ibn Yunus .. . 
Enes'ten nakletti ki; Rasulullah (s.a.)m temasta bulundugu bir cariyesi 
vard1. Hz. Ai§e ve Hafsa sfuekli onun i.izerinde durdular da nihayet 
Peygamber onu kendisine haram k1ld1. Bunun i.izerine Allah Azze ve 
Celie: «Ey Peygamber; e§lerinin ho§nudlugunu gozeterek Allah'm sana 
helal kild1g1 §eyi ni~in kendine haram ediyorsun?» ayeti sonuna kadar 
nazil oldu. ibn Cerir Taheri der ki: Bize ibn Abdurrahim ... Zeyd ibn 
Eslem'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) hammlanndan birinin odasm
da ibrahim'in annesiyle temasta bulundu. Onu goren hamm1; ey Al
Iah'm Rasuli.i, benim evimde ve benim yatag1mda ha? dedi. Bunun 
uzerine Rasulullah (s.a.) onu kendisine yasaklad1. Bu sefer de o; ey 
Allah'm Rasuli.i, sen helal olan bir §eyi kendine nas1l yasaklarsm? dedi. 
Rasulullah (s.a.) onunla asla birle§meyecegine dair hammma yemin 
etti. Bunun . i.izerine: ((Ey Peygamber; e§lerinin ho§nudlugunu gozete
rek Allah'm sana helal kild1g1 §eyi. ni~in kendine haram ediyorsun?n 
ayeti nazil oldu. Zeyd der ki: Bir ki§inin hammma, sen bana haramsm 
demesi bo§ sozdi.ir. Abdurrahman ibn Zeyd de babasmdan boylece riva
yet eder. Yine ibn Cerir Taberi der ki: bize Yunus ... Zeyd ibn Eslem'den 
nakletti ki; o, §6yle demi§: Rasulullah (s.a.); sen bana haramsm, Al
lah'a andolsun ki, seninle asia temas etmem, buyurmu§tur. Si.ifyan es
Sevri ve ibn Uleyye ... Mesruk'tan naklederler ki; o, §6yle demi§: Rasu-
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lullah (s.a.) kendisine anu han\m kllmca, bu haram klh§tan dalaYJ- kl
nandi ve yemin keffareti odemesi emredildi. ibn Cerir Taberi de bunu 
rivayet eder. Katade ve ~a'bi'den de bu rivayet nakledilmi§tir. Arala
rmda Dahhak, Hasan, Katade, Mukatil ibn Hayyan'm da bulundugu 
Selef'ten bin;ak ki§i de boyle demi§tir. Avfi, ibn Abbas'tan bu kiSSaYJ
uzun uzad1ya rivayet eder. 

ibn Cerir Taberi der ki : Bize Said ibn Yahya ... Abdullah ibn Ab
bas'm §Oyle dedlgini bildirdi: Ben, Orner ibn Hattab'a; a iki kadm kim
dir? dedim. 0; Ai§e ve Hafsa'd1r, dedi. Kanu§mamn ba§lang1c1 ibra
him'in k1pti alan annesi hakkmdayd1. Hz. Hafsa'mn s1ras1 aldugu gi.inde, 
anun evinde Hz. Peygamber ibrahim'in annesiyle birle§mi§ti. Hafsa anu 
gori.ince; ey Allah'm peygamberi benim gi.ini.imde, benim nobetimde ve 
benim yatag1mda ha? e§lerinden hi<; birisine yapmad1gm bir §eyi bana 
yaptm, dedi. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: ister misin ki, ben anu ken
dime haram k1lay1m da bir daha ana hi<; yakla§mayayim. Hafsa; peki, 
dedi. Bunun i.izerine Hz. Peygamber anu kendisine haram k1ld1 ve; bu
nu ba§ka birine anlatma, dedi. Hafsa durumu Hz. Ai§e'ye anlattl. Bu 
durumu, Allah peygamberine ayan ederek: (lEy Peygamber; e§lerinin 
ha§nudlugunu gozeterek Allah'm sana helal kild1g1 §eyi ni<;in kendine 
haram ediyarsun? ... n ayetini indirdi. Bize ula§tlgma gore Rasulullah 
(s.a.) yeminine keffaret verdi ve cariyesi ile tekrar birle§ti. Heysem ibn 
Kiileyb de Mi.isned'inde der ki: Bize Ebu K1labe ... Hz. Omer'den nak
letti ki; Rasulullah (s.a.) Hafsa'ya; kimseye haber verme, dagrusu 
ibrahim'in anas1 bana haramd1r, dedi. Hafsa; Allah'm sana helal kll
digmi sen, kendine haram k1hyarsun? dedi. Rasulullah (s.a.); Allah'a 
andalsun kiana yakla§mam, dedi: Hz. Orner (r.a.) der ki: 0 Ai§e'ye ha
ber verene degin Hz. Peygamber ibrahim'in annesine yakla§madl. Bu
·nun i.izerine Allah Teala: «Allah, yeminlerinizin <;oziilmesini size m~
ru' klliDI§tlr.n ayetini indirdi. BU rivayetin isnadl sahib almakla bera
ber, Ki.iti.ib-i Sitte sahiblerinden hi<; birisi anu tahric etmemi§lerdir. Ha
fiz Ziyai.iddin el-Makdisi, el-Mi.istahrec iSimli kitabmda bu gorii§ti ter
cih etmi§tir. 

· ibn Cerir Taberi der ki: Bize Ya'kub ibn ibrahim ... Said ibn Cii
beyr'den nakletti ki; Abdullah ibn Abbas; haram k1lma kanusunda ye
mininin keffaretini odersin, dermi§.ibn Abbas: «Andalsun ki; sizin i<;in 
Rasulullah'ta guzel bir ornek vard1r.n (Ahzab, 21) kavli hakklnda ~y
le demi§tir: RasUlullah (s.a.) cariyesini kendine haram k1ld1 da Allah 
Teala: «Ey Peygamber; e§lerinin ha§nudlugunu gozeterek Allah'm sana 
helal kild1g1 §eyi ni<;in kendine haram ediyarsun?n buyurdu. Boylece 
Rasulullah (s.a.) yeminine keffaret vererek haram kanusundaki yemi
nini narmalle§tirmi§. Buhari bu rivayeti Muaz ibn Fudale kanahyla, 
Said ibn Ciibeyr'den nakleder ve ibn Abbas'm, haram kanusunda; kef-
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fareti odenen yemin, dedigini bildirir. Sanra ibn Abbas, «Andalsun ki; 
sizin i~in Rasulullah'ta giizel bir ornek vard1r.n ayetini akumu§. Miislim 
de bu hadisi Hi§am et-Destevai kanallyla ... Yahya ibn Ebu Kesir'den 
nakletmi§tir. 

Nesei der ki: Bize Abdullah ibn Abdiissamed ... Said ibn Ciibeyr'den 
nakleder ki; bir adam Abdullah ibn Abbas'a gelmi§ ve; kanm1 kendime 
haram kild1m, demi§. 0; yalan soylersin, karm sana haram degildir, 
demi§ ve sanra da bu ayeti akumu§: «Ey Peygamber; e§lerinin ha§nlld
lugunu gozeterek Allah'm sana helal kild1g1 §eyi nic;in kendine haram 
ediyarsun.)) Keffaretlerin en agm alan kole azad etmen gerekir. Bu 
yoniiyle ve bu laf1zla bu rivayetin naklinde Nesei miinferid kalmi§tlr. 
Taberani der ki: Bize Muhammed ibn Zekeriyya ... ibn Abbas'tan nak
letti ki; a, Allah Teala'mn: ccEy Peygamber; e§lerinin ha§nlldlugunu go
zeterek ... ll ayeti kanusunda §6yle demi§: Rasulullah (s.a.) kendisine 
cariyesini haram kllffil§tl. 

Buradan hareketle-fakihlerden bir kism1, cariyesini veya e§ini veya 
bir yemegi veya bir ic;ecegi veya bir giyecegi veya miibah §eylerden her
hangi birisini kendisine haram kllan ki§iye keffaretin vacib aldugunu 
soylemi§lerdir. imam Ahmed ve bir grubun mezhebi budur. ~afii'ye go
re; e§i ve ·cariyeyi haram k1lmamn di§mda keUaret gerekmez. Eger e§ 
ve cariyenin kendilerini haram k1lar veya genel anlamda haram ifadesi
ni kullamrsa, keffaretin gerekecegini bildirir. Ama haram k1lmayla e§i
nin ba§anmasma veya cariyenin azadma niyyet etmi§Se bu karar uygu
lamr. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Abdullah ez-Zahrani. .. ibn Abbas'
dan nakletti ki; a; bu ayet, kendini peygambere takdim eden kadm hak
kmda nazil almU§tUr, demi§tir. Bu garib bir hadistir. Sahih alan peygam
berin kendisine bah yasaklamas1d1r. Nitekim Buhari bu ayetin tefsirin
der ki : Bize ibrahim ibn Mllsa, Hz. Ai§e'nin §6yle dedigini bildirdi : 

. Raslllullah (s.a.) Cah§ k1z1 Zeyneb'in yanmda ba.l ic;iyar ve kallyardu. 
Ben ve · Hafsa hangimiz Zeyneb'in yamna girip Rasulullah'a; sen me
gafir (Agac;lardan s1zan akmtl, §Ira) yedin mi? <;iinkii ben sende anun 
kakusunu goriiyarum, der diye kalktik. Rasulullah (s.a.): HaYir, ben 
Cah§ k1z1 Zeyneb'in yanmda bal yiyardum. Bir daha ona geri dqnmeye
cegim. Bu kanuda yemin ettim. B11nu kimseye haber vermeyin, dedi. 
Bununla ccE§lerinin ha§nlldlugunu gozeterekn ayetini akudu. Buhari 
bu ayetin tefsirinde, bu hadisi bu laflzla irad eder. Yeminler ve Adak
lar kitabmda da der ki: Bize Hasan ibn Muhammed ... ibn Ciireyc'in 
§Oyle dedigini bildirdi: Ata, Ubeyd ibn Umeyr'in §6yle dedigini i§itmi§: 
Ben Hz. Ai§e'den duydum ki a, Rasulullah (s.a.) m Cah§ k1z1 Zeyneb'in 
yamnda kald1gm1 ve arada bal ic;tigini iddia etti. Ben ve Hafsa hangimi
zin peygamberin yanma girip sende Megafir . (me§e sak1z1) kakusunu 
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duyuyorum, me§e sak1z1 m1 yedin? demesi konusunda birbirimizi tah
rik etmi§ idik. Peygamber birimizin · yanma gelince o bunu kendisine 
soyledi. Hz. Peygamber: Haytr, ben Cah§ k1z1 Zeyneb'in yamnda bal 
ic;tim. Bir daha ona donmeyecegim, dedi. Bunun uzerine Allah Teala: 
«Ey Peygamber; e§lerinin ho§nudlugunu gozeterek» ... ayetini <<Eger her 
ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz; gerc;ekten kaymt§ olan kalbleriniz du
zelmi§ olur.>> kavline kadar indirdi. 

ikimizden maksad Hafsa ve Ai~e'dir. <<Hani Peygamber, e§lerinden 
birine gizlice bir soz soylemi§ti.>> kavli ise; haytr bal ic;tim, demesidir. 
ibrahim ibn Musa, Hi§am'dan naklen der ki: Ben yemin ettim, bir daha 
ona donmeyecegl.m, bunu hie; bir kimseye bildirme, dedi. Talak kitabm
da da bu isnadla aym rivayeti nakleder, o rivayetin lafz1 da buna yakm
dtr. 

( ... ) 
Muslim bu hadisi Sahih'inin Talak bahsinde Muhammed ibn Ha-' 

tim kanahyla ... Hz. Ai§e'den nakleder. Onun ifadesi Buhari'nin, yemin
ler ve talaklar bahsindeki ifadesinin aymdtr. 

Sonra Buhari, talak bahsinde der ki: Bize Ferve ibn Ebu Magra ... 
Hz. Ai§e'nin §oyle dedigini bildirdi: RasUlullah (s.a.) helva ve bah sever
di. ikindi namazmdan <;tkmca, hammlanmn yamna girer ve ic;lerinden 
birine yakla§1rd1. Bir gun Omer'in k1z1 Hafsa'nm yamna girdi ve her za
man kaldtgmdan daha fazla bir sure kald1. Ben bu i§e §a§tp durumu sor
dugumda, bana denildi ki: Kavminden bir kadm Hafsa'ya bir kap bal 
ikram etti de o, Rasulullah (s.a.)a bundan bir ic;im ic;irdi. Ben dedim ki: 
Allah'a andolsun ki biz, ona hile yapanz. Zem'a k1z1 Sevde'ye: 0 sana 
yakla§acaktlr, sana yakla§tlgmda kendisine me§e agacmm zamkmdan 
(saktz) m1 yedin? de. 0 sana; haytr, diyecektir. 0 zaman kendisine ya 
§U duydugum koku ne? de. 0 sana; Hafsa bana bir ic;imlik bal ic;irdi, di
yecektir. 0 zaman onun arlSl iri me§e agacm1 emdi, de. Ben de boyle 
diyecegim. Ey Safiyye sen de boyle de. Hz. Ai§e der ki: Sevde §Oyle de
di: Allah'a andolsun ki, o daha kaptya dikilir dikilmez senden ayn ola
rak ben, bana soyledigin §eyi kendisine soylemek istedim. Hz. Peygam
ber Sevde'ye yakla§mca o; ey Allah'm Rasulu, me§e agacmm saktzmdan 
m1 yedin? dedi. Rasulullah (s.a.); haytr, deyince o; ya §U duydugum 
koku n~? dedi. RasUlullah (s.a.), Hafsa bana bir ic;imlik bal ic;irdi, dedi. 
Sevde; onun ans1 me§e agacm1 emmi§, dedi. Bana donunce ben de aYfit 
§ekilde dedim. Safiyye'ye dondugiinde o da aym §ekilde dedi. Hafsa'ya 
donunce o; ey Allah'm Rasulu sana ondan ic;ireyim mi? dedi. RasUlullah 
(s.a.); benim ona ihtiyactm yok, dedi.. Hz. Ai§e der ki: Sevde §Oyl~ dedi: 
Allah'a andolsun ki onu, bundan mahrum ettik. Ben ona; sus, dedim. 
Bu ifade Buhari'nindir. Muslim de bunu Suveyd ibn Said kanahyla ... 
Hz. Ai§e'den nakleder. Ebu Kiireyb, Harlin ibn Abdullah ve Hasan ibn 
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Bi§r kanahyla da Hi§am ibn Urve'den bu hadisi nakleder. Mtislim'in 
ifadesi ise §6yledir: Hz. Ai§e dedi ki: Rasulullah (s.a.) kendisinden ~ir
kin koku sa~1lmasmdan son derece rahats1z olurdu. Bu sebeple hamml_ar 
ona; iri me§e agacmm sak1zmdan m1 yedin? demi§lerdi. Qtinkti onun 
kokusunda bitaz §ey vard1r. 0; haYir bal i~tim, deyince onlar da kendi
sine onun ans1 iri me§e agacmm §Irasmdan emmi§ de onun i~in i~ti
gin balda onun kokusu gortiltiyor, demi§lerdi. ( ... ) 

Burada maksad, bah sunamn Hz. Hafsa oldugunun belirtilmesi
dir. Bunu Hi§am ibn Urve babasmdan, o da halas1 Ai§e'den nakleder. 
Ancak ibn Ctireyc'in Ata kanahyla Ubeyd ibn Umeyr'den naklettigine 
gore; Hz. Ai§e Peygambere bal i~irenin Cah§ k1z1 Zeyneb oldugunu bil
dirmi§. Ai§e ile Hafsa da on~ kar§I birbirileriili tahrik etmi§ler. Allah 
en iyisini bilendir. Ancak bu iki vak'amn ayn vak'alar oldugu da soylen
mi§tir. Bunun uzak saYilacak taraf1 yoktur. Ancak her iki vak'anm bu. 
ayetin ntizul sebebini te§kil etmesinin tizerinde dti§tintilmesi gerekir. Al
lah en iyisini bilendir. 

· Hz. Ai§e ile Hafsa'nm birbirini te§vik eden iki kadm olduguna. dela
let eden bir rivayet de imam Ahmed ibn Hanbel'in Mtisned'inde Ab
durrezzak'm ... ibn Abbas'tan naklettigi §U rivayettir: Be.n, Allah Teala
nm: ccEger her ikinizcle Allah'a tevbe ederseniz; ger~ekten kaymi§ olan 
kalbleriniz dtizelmi§ olur ... » ayetinde bahis mevzuu ettigi iki kadmm, 
Peygamberin e§lerinden hangileri oldugunu Hz. Omer'e ~ok sormak 
istedim. Nihayet Omer'in haccettigi esnada ben de kendisiyle birlikte 
haec ettim. Yolun bir k1sm1m kat'edince, Orner geriye dondu. Ben de 
onunla beraber ibriki ahp dondtim. Orner di§an ~1ktl, sonra geldi. 
Ben eline su dokttim, o abdest ald1. Ona; ey mu'minlerin·. emiri, 
Allah Teala'mn: ccEger her ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz; ger~ekten 
kaymi§ olan kalbleriniz duzelmi§ olur ... » kavlinde bahis mevzuu ettigi 
peygamberin e§lerinden o iki kadm hangileridir? dedim. Hz. Orner de
di ki : Ne tuhafsm ey Abbas'm oglu, -Ztihri der ki : Ho§lanmadi, an
cak Allah'a andolsun ki ona ne sordumsa gizlemedi de- o; Hafsa 
ve Ai§e'dir, dedi. Sonra hadisi anlatmaya ba§lad1: Biz Kurey§'liler top
lulugu kadmlarma tisttin gelen bir topluluk idik. Medine'ye geldigimizde 
kadmlan kendilerine U.sttin gelen bir topluluk ile kaq1la§tlk. Bizim ha
mmlanmiz da onlarm hammlarmdan baz1 §eyler ogrenmeye ba§lad1lar. 
Hz. Orner der ki: Benim evim yukan k1s1mlarda · Umeyye ibn Zeyd'in 
.evinin yanmdayd1. Bir gun kanma k1zd1m, bir de baktlm ki o, benden 
geri duruyor. Onun benden geri durmasm1 kmad1m. E§im; senden geri 
durmam1 ni~in klmyorsun? dedi. Allah'a andolsun ki, peygamberin e§
leri de ondan geri duruyorlar ve i<;lerinden kimisi gtindtizden ak§ama 
kadar onu yalmz b1raklp terkediyorlar, dedi. Hz. Orner der ki: Dontip 
Hafsa'nm evine gittim ve ona; Rasulullah (s.a.)tan geri duruyor musun? 
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dedirn. 0; evet, dedi. Sizlerden kirnileriniz sabahtan ak§arna kadar anu 
terkediyar rnu? dedirn. 0; evet, dedi. Ben; ic;inizden boyle yapanlar kay
betrni§, husrana rnahkurn alrnu§tur. Allah'm Rasulunu kizdirdigmiz 
ic;in Allah'm size gazabmdan nas1l ernin alabilirsiniz? Onu k1zd1ran he
lak aluverir, dedirn. RasUlullah (s.a.)tan geri durrna, andan bir §ey 
isterne de benden diledigin rnahrn1 al. Senin karn§un alan kadmm Allah 
Rasuliine senden daha sevirnli ve daha ha§ alrnas1 seni aldatrnasm 
-bununla Ai§e'yi ·kasdediyardu- Hz. Orner der ki: Benim Ansar'dan 
bir karn§urn vard1. Ve biz, rnunavebeli alarak Rasulullah'm yanma gi
derdik. Bir gun a Medine'ye iner, bir gun ben inerdirn ve bana vahiyle 
ilgili haberleri ve diger §eyleri getirirdi, ben d'e ana "tym §ekilde haberler 
getirirdim. Hz. Orner (r.a.) der ki: Gassan'hlarm bizirnle sava§mak uze
re atlanm nallad1klanm koni..l§uyarduk. Bu nedenle arkada§Irn bir gun 
Medine'ye indi ve ak§amleyin bana geldi, kap1m1 c;ald1 ve beni c;ag1rd1. 
Ben anun yamna vard1g1mda, dedi ki: Buyuk bir §ey aldu. Ben; neymi§ 
a? Yaksa Gassan'hlar m1 geldi? d~dim. 0; hay1r bundan daha buyuk 
ve daha onemli bir §ey, Rasulullah (s.a.) hammlanm ba§adi, dedi. Ben; 
Hafsa kaybetti ve hiisrana mahkum aldu. Bunun boyle alacagm1 zaten 
tahmin etmi§tim, dedim. Nihayet sabah namazm1 k1ld1m ve uzerime el
bisemi c;ekip Medine'ye indim. Hafsa'nm yamna girdigimd~ a, aghyardu. 
Kendisine; Allah'm Rasulu sizi ba§ad1 m1? dedim. 0; bilmiyarum, a §U 
adaya c;ekilmi§ yalmz ba§ma aturuyar, dedi. Peygambere hizrnet eden 
siyahi c;acuga vanp; Orner ic;in izin iste, dedim. <;acuk ic;eri girdi, san
ra yamma geldi ve; seni soyledim de sustu, dedi. Ben c_;1k1p minberin 
yamna geldim, bir de baktlm ki arda bir kalabahk aturmu§ birbirleriyle 
agla§Iyarlar. Biraz oturduktan sanra kar§Ila§tlgim §ey beni altetti de, 
kalktlm c;acugun yamna gelip; Orner izin ister, de, dedim. <;acuk girdi, 
sanra c;1kti ve; seni andim ama sustu, dedi. Ben de c;Iklp minberin ya
mnda aturdum. Sanra kar§Ila§tigim §ey beni altetti de donup c;acuga 
geldim ve; Orner ic;in izin iste, dedim. <;acuk girdi, sanra yamma geldi 
ve; seni and1m ama sustu, dedi. Ben gerisin geri dondum ama birden 
c;acuk beni c;agmp; gir, sana izin verdi, dedi. Ben de girip Rasulullah 
(s.a.)a selam verdim. Baktlm ki a has1rdan orgiilerin uzerine uzanmi§
ti. 

imam Ahmed der ki: Bu hadisi bize Ya'kub §oyle anlatti: Hasmn 
orgiileri bir yamnda iz birakmi§tl. Ben; ey Allah'm Rasulu, hammlanm 
ba§adm m1? dedim. 0 ba§mi bana dagru kaldmp; haYir, dedi. Ben; AI
lahu Ekber, ey Allah'm Rasulu gordun mu biz, Kurey§'liler taplulugu 
hammlanna hakim . alan bir ka vim idik. Ama Medine'ye geldigimizde 
hammlarm kacalarma hakim aldugu bir kavirn bulduk, bizim hammla
nrniz anlarm hammlarmdan bunu ogrendiler. Hamm1m bir gun bana 
k1zdi ve benden geri durdu. Ben, anun benden geri durmasm1 kmad1m 
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da o; senden geri durmam1 ni<;in kmarsm? Allah'a andolsun ki, peygam
berin ~§leri de ondan geri duruyorlar ve i<;l~rinden pirisi sabahtan ak§a
ma kadar onu terkediyor, dedi. Ben de: i<;inizden boyle yapan kaybetmi§ 
ve husrana mahkum olmu§tur, sizden biriniz Allah'm Rasulunu klzdir
mamzdan dolay1 Allali'1 k1zdmp helak oluv.ermekten emin misiniz? de
dim. Bunun uzerine Rasulullah (s.a.) tebessum etti ve ben dedim ki: Ey 
Allah'm Rasulu, ben Hafsa'nm yamna gidip kom§unun senden Allah 
Rasulune daha sevimli ve daha ho§ olmas1 seni aldaimasm, kiskandir
masm, dedim. Rasulullah (s.a.) bir kere daha tebessum etti. Ben: Ey 
Allah'm Rasulii arkada§hk edeyim mi? dedim. 0; evet, dedi. Oturdum, 
evin i<;inde ba§Iml yukanya dogru diktim, Allah'a andolsun ki, evde 
goze dokunacak yalmz tabaklanmi§ u<; s1g1r derisi gordum ve dedim ki: 
Ey Allah'm Rasulu, Allah'a dua et de seilin ummetine geni§lik versin. 
Allah'a ibaqet etmedikleri halde iran'hlara ve Bizans'hlara geni§lik ver
di. Rasulullah (s.a.) dogrulup oturdu ve §oyle buyurdu: Ey Hattab'm 
oglu, sen §Uphede misin yoksa? Onlar guzellikleri dunya hayatmda ken
dilerine acele verilmi§ olan bir kavimdir. Bunun uzerine ben: Ey Al
lah'm Rasulu, benim i<;in bagi§lanma dile, dedim. Rasulullah (s.a.) 
e§lerinden gordugu halden dolay1 bir ay boyunca onlarm yanma girme
meye yemin etmi§ti. Nihayet Allah Azze ve Celle onu azarlad1. Buhari, 
Muslim, Tirmizi, Nesei muhtelif yollarla Zuhri'den bu hadisi rivayet 
ederler. Buhari ve Muslim aynca Yahya ibn Said kanahyla ... ibn Ab
bas'm §oyle dedigini bildirirler: Bir y1l boyunca Hattab oglu Omer'e bir 
ayeti sormak i<;in bekledim. Onun heybetinden kendisine bunu soraml
yordum. Nihayet ~acca gitti, ben de onunla beraber hacca gittim. Do
nu§te biz yolun bir klsmml kat'etmi§tik ki, Orner ihtiyacml gidermek 
i<;in bir kenara <;ekildi. Abdullah ibn Abbas der ki: 0 i§ini bitirinceye 
kadar durdum, sonra kendisiyle beraber yuruyup; ey mu'minlerin emi
ri, peygambere kar§l birbirine destek<;i olan iki kadm kimdir? dedim. 
Bu ifade Buhari'nindir. Muslim'de ise bu ifade §oyledir: Allah Teala'mn.: 
«~ayet ona kar§I birbirinize destek<;i olmaya kalki§Irsamz ... » kavlinde 
sozkonusu ettigi iki kadm kimdir? dedim. Hz. Orner bunlar Ai§e ve Haf
sa'dir, dedi. Sonra Muslim uzun uzad1ya bu hadisi nakleder. Baz1lan ise 
bunu muhtasar olarak nakletmi§lerdir. 

Yine Muslim der ki: Bana Zuheyr ibn Harb ... Abdullah ibn Abbas'
tan nakletti ki; ona Hattab oglu Orner anlatlp §oyle demi§: Rasulullah 
(s.a.) kadmlabm terkedince mescide girdim ve bir de baktlm ki insan
lar elleriyle <;ak1llan yere vuruyorlar ve; Rasulullah (s.a.) hammlanm 
bo§ad1, diyorlard1. Bu hadise ortunme emri gelmezden once idi. Ben bu
gun onu kendisinden elbette ogrenirim, dedim .. . Sonra Muslim Hz. 
Omer'in Ai§e ve Hafsa'nm yanma van§Im ve onlara nasihat edi§ini an
lattlktan sonra §Oyle diyor : Ben vanp peygamberin kolesi Rebah'm ya-
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mna gittim o odamn bir tarafmda oturuyardu, kendisine seslenip; ey 
Rebah, bana Rasulullah (s.a.)m yamna girmek i<;in izin iste, dedim ... 
Yukanda gec;:tigi gibi hadiseyi zikrettikten sanra ~oyle der: Ben; ey 
Allah'm Rasulii, kadmlarmm durumundan seni rahatsiz eden ~ey nedir? 
Eger anlan ba~ann~san muhakkak ki Allah, melekleri, Cebrail, Mikail, 
ben, Ebubekir ve mii'minler seninle beraberdir, dedim. Ve c;:ak az ~ey 
kanu~tum. Allah'a hamdederim ki hangi ~eyi istedimse Allah anu be
nim soziimii dagrular bi<;:imde gonderdi ve bu Sirada i~te bu ayet-yani 
muhayyerlik bildiren ayet-nazil aldu: «~ayet a sizi ba~arsa; Rabbi ana 
sizden daha hayirh, kendini Allah'a veren, inanan, bayun egen, tevbe 
eden, kulluk eden, aruc;: tutan dul ve bakire e~ler verir.>l ayetini indirdi. 
Ben; anlan ba~adm mi? dedigimde a; hayir, dedi... Bunun iizerine mes
cidin kapismda durup sesimin en yiiksegi ile; peygamber kadmlanm 
ba~amami~tir, diye seslendirn. Bunun iizerine de ~u ayet-i celile nazi] 
aldu: «Kendilerine giiven ve karkuya dair bir haber geldiginde; anu ya
yarlar. Halbuki a haberi peygarnbere veya rnii'rnin kurnandanlara go
tiirselerdi; anlar, andan ne gibi netice <;:ikaracaklanm bilirlerdi.>> (Ni
sa, 83) . Ben i~te bu i~lerin <;:ikanlmasmi dii~iiniiyardurn. Said ibn Cii
beyr, ikrime, Mukatil ibn Hayyan, Dahhak ve digerleri de «Mii'minlerin 
salih alam da)) kavli ile Ebubekir ve Omer'in kasd edildigini soylerni§ler
dir. Hasan el-Basri Hz. Osrnan'i da eklerni~tir. Leys ibn Ebu Siileym, 
Miicahid'den nakleder ki; a, «Mii'minlerin salih alam da>l kavli ile Ali 
ibn Ebu Talib'in kasdedildigini soylemi~tir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize 
Ali ibn Hiiseyn ... Muhammed ibn Ca'fer'den nakletti ki; 6, Hz. Ali'ye so
zii ula§tlrmasmi bilen bir adam bana Hz. Ali'nin §6yle dedigini bildirdi: 
Rasuiullah (s.a.), «Mii'minlerin salih alam da» kavli ile Ali ibn Ebu Ta
lib'in kasdedildigini soylemi§tir. Bu hadisin isnadi hem zaJ!ftir, hem de 
gerc;:ekten miinkerdir. Buhari der ki: Bize Amr ibn Avf... Enes'ten nak
leder ki; Hz. Orner (r.a.) §6yle demi§: Peygarnberin hammlan ana kar
§i gelerek taplamnca ben anlara: <eEger a sizi ba§arsa; Rabbi ana sizden 
daha haJ!rh ... e§ler verir.>l dedim. Bunun iizerine i§bU ayet-i celile na
zil aldu. Daha once de gec;:tigi gibi Hz. Orner (r.a.)in sozleri, aralarmda 
hicab ayetinin niizulii, Bedir esirlerinin dururnu ve ibrahim'in maka
mmi narnazgah edinsen, dernesi gibi birc;:ak yerde Kur'an'a denk dii§
mii§tiir. Ve nitekim bu sanuncusunda Allah Teala: Siz de «ibrahirn'in 
rnakarnmdan bir narnazgah edinin.>l (Bakara, 125) ayetini inzal bu
yurrnu§tur. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ansari. .. Enes'ten nakletti ki: 
Hattab aglu Orner (r.a.) §6yle de.mi§: RasUlullah "(s.a.) ile rnu'minlerin 
anneleri arasmda bir§eyler aldugu haberi l:Jana ula§tlgmda, ben onlan 
teker teker yaklay1p dedim ki: Ya Allah RasUliinden oziir dilersiniz ve
ya Allah ana sizden daha hay1rh e§ler verir. Mii'minlerin annelerinin en 
sonuncusuna geldigimde a dedi ki : Ey Orner, sana ne a1uyar ki Allah 
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Rasulu, hammhirma ogut vermiyor da, sen onlara ogut veriyorsun. Bu
nun uzerine ben durdum. N1hayet Allah Azze ve Celie: «§ayet o, sizi bo
§arsa; Rabbi ona sizden daha hay1rh, kendini Allah'a veren, inanan, bo
yun egen, tevbe eden, kulluk eden, orug tutan dul ve bakire e§ler verir.» 
ayetini inzal buyurdu. Hz. Omer'in peygamberin hammlanna ogut ver
mesine kar§l g1kan bu kadm Ummu Seleme idi. Bu husus Buhari'nin 
Sahih'inde sabittir. Taberani der ki: Bize ibrahim ibn Naile ... ibn Ab
bas'tan nakleder ki o: «Rani Peygamber, e§lerinden birine gizlice bir soz 
soylemi§ti.n kavli hakkmda §6yle demi§: Hafsa kendi odasma girdigin
de, Rasulullah (s.a.) Mariye ile temas ediyordu. Rasulullah (s.a.) ona; 

·· bunu Ai§e'ye bildirme ki sana bir mujde vereyim. <;unku ben olursem 
Ebubekir'den sonra hakimiyet senin babana gegecektir, dedi. Hafsa gi
dip durumu Ai§e'ye soyledi. Hz. Ai§e Rasulullah (s.a.)a sana bunu kim 
haber verdi? dedi ,o da «Her §eyden haberdar olan Allah haber verdi.» 
demi§ti. Hz. Ai§e ona; Mariye'yi kendine haram k1hncaya kadar sana 
.bakmam, dedi. Bunun uzerine Rasulullah (s.a.) da onu kendisine ha
ram k1ld1. Bu sebeple Allah Teala, «Ey Peygamber; e§lerinin ho§nud
lugunu gozeterek Allah'm sana helal kild1g1 §eyi nigin kendine haram 
ediyorsun?n ayetini inzal buyurdu. Bu hadisin rivayeti iizerinde durul
masl gerekir. <;unku biz yukanda bu ayet-i kerime'lerden anla§Ilan tef
siri zikretmi§tik. 

«Kendini Allah'a veren, inanan, boyun egen, tevbe eden, kulluk 
eden, orug tutann kavlinin manas1 ag1ktlr. ( ~l$.L.. ) kelimesi, orug 
tutan anlammad1r. Ebu Hiireyre, Ai§e, Abdullah ibn Abbas, ikrime, Mu
cahid, Said ibn Cubeyr, Ata, Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi, Ebu Ab
durrahman es-Siilemi, Ebu Malik, ibrahim en-Nehai, Hasan, Katade, 
Dahhak, Rebi' ibn Enes, Suddi ve digerleri boyle mana vermi§lerdir. 
Tevbe suresinde (ayet, 112) bu kelimenin manas1yla ilgili merfU' bir 
hadis zikredilmi§ti. Ve orada; bu ummetin seyahatl, orug tutmaktlr, §ek
linde bir hadis nakledilmi§ti. Zeyd ibn Eslem ve oglu Abdurrahman bu
nun hicret edenler anlamma geldigini soylemi§lerdir. Abdurrahman bu 
ayeti ( 4J_j. WI ) §eklinde muhacirler anlamma okumu§tur. Ancak bi
rinci gorii§ daha evlil.d1r. Allah en iyisini bilendir. 

«Dul ve bakire e§ler verir.n Onlardan bir k1sm1 dul, bir k1sm1 baki
redirler. Ta ki nefislere daha tath gelsin. Qiinku ge§itlilik nefsi rahatla
tir. Ebu'l-Kas1m et-Taberani, el-Mu'cem el-Kebir'inde der ki: Bize Ebu 
Bekr ibn Sadaka ... Biireyde'den nakletti ki, o, «Dul ve bakire e§ler ve
rir.n kavli hakkmda §6yle demi§tir: Bu ayette Allah Teala, peygambe
rini evlendirecegi kadmlan haber veriyor. Dul Firavun'un karlSI Asiye, 
bakire de imran'm k1z1 Meryem'dir. Hafiz ibn Asakir de, Hz. Meryem'in 
hal tercumesinde Siiveyd ibn Said kanahyla, Abdullah ibn Omer'den 
nakleder ki: Hz. Hadice'nin vefat1 uzerine Cebrail (a.s.) RasUlullah'a ge-
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lip §6yle demi§: Allah TeiUa sana selam soyHiyor ve cennette kami§tan 
bir evi sana mujdeliyor. 0 alevden uzaktad1r, ne sikmtiSl, ne de siCagi 
vard1r. imran k1z1 Meryem'le Muzahim k1z1 Asiye'nin evi arasmdaki bo§
lukta inciden bir evdir. Ebu Bekr el-Huzeli de ikrime kanahyla ibn Ab
bas'tan nakleder ki; RasUlullah (s.a.) olmek uzere iken Hadice'nin ya
mna girmi§ ve ona §oyle demi~: Ey Radice, kumalannla kar§tla§tlgmda 
benden onlara selam soyle. 0; ey Allah'm Rasulu, sen benden once hi<; 
evlendin mi? demi§. Hz. Peygamber: Haytr, ancak Allah beni imran 
klzi Meryem, Firavun'un kans1 Asiye, Musa'mn bac1s1 Kulsum ile ev
lendirdi. Bu hadis de aym §ekilde zaytftlr. Ebu Ya'la der ki: ibrahim ibn 
Ar'ara ... Ebu Umame'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: 
Allah Teala beni cennette imran k1z1 Meryem, Musa'mn bac1s1 KUlsum 
ve Firavun'un hamm1 Asiye ile evlendirecegini bildirdi. Ebu Umame 
der ki: Bunun uzerine ben, kutlanm seni ey Allah'm Rasulu, dedim. Bu 
hadis de aym §ekilde zaytftlr ve mursel olarak ibn Ebu Davud'dan ri
vayet edilmi§tir. 

6 - Ey iman edenler; :kendinizi ve ·<;oluk <;ocugunuzu, 
yakacagr insanlar ve ta~lar alan ate~ten koruyun. Onun 
iizerinde iri govdeli, ha~in tabiath melekler varxhr. Ki on
lar; Allah'rn kendilerine emrettigine kat'iyyen isyan etmez
ler. Ve emrolunduklannr yaparlar. 

7 - Ey kufredenler; bugiin ·6zur dilemeyin. Siz, ancak 
i~lediklerinizin kar~rhgrnr gormektesiniz. 

8 - Ey iman edenler; Allah'a nasfi.h tevbesi ile tevbe 
edin. Umulur ki Rabbrnrz kotulUklerinizi orter ve sizi, alt-
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lanndan rrmaklar akan cennetlere koyar. 0 gun Allah; 
peygamberini ve onunla beraber alan mu'minleri utandrr
mayacak. Onlann nurlan onlerinde ve saglannda ko§a
cak; Rabbrmrz; I§rgrmrzr tamamla, bizi bagr§la. Suphesiz 
ki Sen, her ~eye kadirsin, diyecekler. 

Kendinizi ve <;oluk - <;ocugunuzu Koruyun 

Siifyan es-Sevri. .. Hz. Ali'den nakleder ki: «Ey iman edenler; ken
dinizi ve goluk gocugunuzu, yakacag1 insanlar ve ta§lar olan ate§ten 
koruyun.» kavli ile onlan terbiye edip 6gretin, denilmek istenmi§tir. Ali 
ibn Ebu Talha da ibn Abbas'tan nakleder ki; o bu ayete, Allah'a itaat 
i~in ~ah§tlrm, Allah'a isyandan koruyun ve ailenize zikri emredin ki, 
Allah onlan cehennemden kurtarsm, §eklinde mana vermi§tir. Miica
hid; Allah'tan korkun ve ailenize Allah'tan korkmay1 tavsiye edin, anla
mim vermi§tir. Katade der ki: Bu ayet, onlara Allah'a itaatl emretmek
te, Allah'a isyam yasaklamakta, Allah'm emri iizere kaim olmalanm 
bildirmekte ve bu konuda ailelerini, goluk-gocuklanm desteklemelerini 
bildirmektedir. Eger Allah'a isyan ettiklerini goriirsen, onlan engeller 
ve ahkoyarsm. Dahhak ve Mukatil de §6yle demi§lerdir: Miisliimanm; 
ailesine, akrabalarma, kolelerine ve cariyelerine Allah'm kendilerine 
neyi farz k1ldigm1 ve neyi yasaklad1gm1 6gretmesi gerekir. Bu ayetin 
manas1yla ilgili olarak imam Ahmed ibn Hanbel, Ebu Davud ve Tirmi
zi... ibn Sebre'den §U hadisi nakleder: Rasulullah (s.a.) buyurur ki: Ye
di ya§I:na bastlgmda gocuga namaz1 emredin, onuna bast1gmda da bu
nun igin dovi.in. Bu ifade Ebu Davud'undur. Tirmizi bu hadisin hasen 
oldugunu sayler. Ebu Davud da Amr ibn f?uayb kanahyla Hz. Peygam
ber'den benzer bir rivayeti nakleder. Fukaha orugta da durumun aym 
oldugunu soylemi§tir. Boylece gocugun ibadete ah§masmm saglanaca
gmr ve bu sayede itaata ve ibadete koyulup isyandan kagmmaYJ. ve kotii
liikleri terketmeyi all§kanllk haline getirecegini ifade ederler. Bu konu
da ba§an saglayan Allah'tlr. 

«Yakacag1 insanlar ve ta§lar olan» Ademogullarmm bedenlerinin 
yakrt oldugu. Denildi ki: Bununla tap1lan ta§tan putlar kasde
dilmektedir. Qiinki.i Allah Teala; «Siz ve Allah'tan ba§ka taptlklan
mz §i.iphesiz ki cehennem odunusunuz.» (Enbiya, 98) buyuruyor. ibn 
Mesud, Miicahid, Ebu Ca'fer el-Bak1r ve Siiddi der ki: Burdaki ta§lar
dan maksad; kiikiirt ta§1d1r. Miicahid biraz fazlahkla; le§ten daha pis 
kokan kiikiirt ta§Idir, der. Bunu ibn Ebu Hatim merhum da rivayet 
eder ve der ki: Bize babam ... Abdiilaziz ibn Ebu· Revad'dan nakletti ki; 
Rasulullah (s.a.): «Ey iman edenler; kendinizi ve goluk gocugunuzu ya
kacagi insanlar ve ta§lar olan ate§ten koruyun.» ayetini okudugu s1ra-
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da, ashabmdan baz1 ya:§h ki§iler de beraberinde bulunuyorlarmi§. Ya§ll
lardan birisi demi§ ki: Ey Allah'm Rasulii, cehennemin ta§I diinya ta§I 
gibi midir? Hz. Peygamber buyurmu§ ki: Nefsim kudret elinde olan (Al
lah) a yemin ederim ki; cehennem kayalarmdan bir tek kaya bile biitiin . 
diinya daglarmdan daha biiyiiktiir. Ravi der ki : ihtiyar baYildi, Rasul
ullah (s.a.) elini kalbinin iizerine koydu ve baktl ki adam ya§Iyor. Bu
nun iizerine ona yiiksek sesle; ey ihtiyar, La ilahe illallah, de. ihtiyar 
kelime-i tevhid'i soyleyince, Rasulullah (s.a.) ona cenneti miijdeledi. AB
habi dediler ki: Ey Allah'm Rasulii, bizim aram1zdan da var m1? Rasul
ullah (s.a.); evet, c;iinkii Allah Teala: <<Bu, makamimdan ve tehdidimden 
korkanlara va'dimdir.ll (ibrahim, 14) buyuruyor, dedi. Bu hadis miirsel 
ve garib bir hadistir. 

<•Onun iizerinde iri govdeli, ha§in tabiath melekler vard1r.» Tabiat
lan c;ok sert ve katld1r. Allah'1 inkar edenlere kar§I onlarm kalbinden 
merhamet duygusu silinmi§tir. Yap1lan son derece iirkiitiicii bir gorii
niimde §iddet ve kesafettedir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize babam ... ikri
me'den nakletti ki; o, §6yle demi§: Cehennem ehlinden ilk s1rada olan
lar cehenneme ula§tlklarmda kap1da dart yiiz bin cehennem bekc;isiyle 
kar§Ila§Irlar. Yiizleri simsiyahtlr, di§leri bembeyazd1r. Allah, kalblerin
den merhamet duygusunu silip atmi§tlr. Hie; birinin kalbinde zerre mik
darmca merhamet yoktur. ic;lerinden birinin bir omuzundan bir ku§ 
uc;urulsa obiir omqzuna ula§mcaya kadar iki ay gec;er. Sonra kapmm 
iizerinde ondokuz tanesi bulunur. Onlardan her birinin gogiislerinin ge
ni§ligi yetmi§ sonbaharllk (y1lhk) yoldur. Sonra bir kap1dan diger bir 
kap1ya be§ yiiz yllda giderler. Ve gittikleri her kapmm iizerinde ilk ka
plda bulduklanmn benzerini bulurlar. Nihayet sonuncu kap1ya vanr
lar. 

<<Ki onlar; Allah'm kendilerine emrettigine kat'iyyen isyan etmez
ler. Ve emrolunduklanm yaparlar.>> Allah Teala onlara ne emrederse ona 
ko§arlar, bir goz k1rpmas1 kadar bile emirden geri durmazlar. Onlar emri 
yapmaya muktedirler, bu konuda hie; bir acizlikleri yoktur. i§te bunlar 
Zebanilerdir. Allah bizi onlardan korusun. 

«Ey kiifredenler; bugiin oziir dilemeyin. Siz, ancak i§lediklerinizin 
kar§Illgmi gormektesiniz.)) K1yamet giinii kafirlere denilir ki: Oziir di
lemeyin, c;iinkii ozriiniiz kabul edilmez. Siz, bugiin yalmzca yaptigm1zm 
kar§1llgm1 gormektesiniz. 

«Ey iman edenler; Allah'a nasuh tevbesi ile tevbe edin.)) Dogru ve 
kesin bir tevbe ile. Onceki giinahlan silen ve tevbe edenin kirlerini ve 
pislerini toplay1p daha onceki pisliklerini onleyen bir tevbe ile. ibn Cerir 
Taberi der ki: Bize ibn Musenna ... Nu'man ibn Be§ir'den nakletti ki; o, 
§6yle hutbe okumu§: Hattab oglu Omer'in, <<Ey iman edenler; Allah'a 
nasuh tevbesi ile tevbe edin.>> ayeti hakkmda; giinah1 i§leyip sonra ona 
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bir daha donmeyecek §ekilde tevbe edin, manasm1 verdigini i§ittim. 
Sevri... Hz. Omer'den nakleder ki; nasuh tevbesi, ki§inin gunahlara tevbe 
edip bir daha ona donmemesidir veya onu hie;: tekrarlamamas1d1r, de
mi§tir. Ebu'l-Ahvaz ve ba§kast, Semmak kanahyla Nu'man'dan nakle 
derler ki; Hz. Orner (r.a.)e nasUh tevbesi soruldugunda §6yle demi§: Ki
§inin kotU fiillerden tevbe edip sonra bir daha ebediyyen ona ddnme
mesidir. A'me§ . .. Abdullah' dan nakletti ki; Nasuh tevbesi, tevbe ettik
ten sonra bir daha donmemektir. Bu rivayet merfu' olarak da §Ciyle nak
ledilir: imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ali ibn Astm ... Abdullah 
ibn Mes'ud'dan nakletti ki; Raslllullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Gunahtan 
tevbe etmek, tevbe ettikten sonra .bir daha ona donmemektir. Ibrahim 
ibn MU.Slim tarik1yle bu rivayetin naklinde imam Ahmed munferid 
kalmi§tlr. Bu ravi zaytftlr. Mevkuf olmas1 ise daha sahihtir. Allah en 
iyisini bilendir. Bu sebeple bilginler dediler ki: Nasuh tevbesi, o anda 
gunahlardan s1ynlmak, gegmi§te i§lenenlere pi§man olmak ve gelecekte 
de o gunah1 bir daha yapmamaya azmetmektir. Aynca ademoglunun 
hakk1 varsa onu uygun bir yolla kula hakkm1 vermektir. imam ibn 
Hal\bel der ki: Bize Sufyan Abdullah ibn Ma'k1l'den nakletti ki, o; Ebu 
Ali ile Abdullah ibn Mes'ud'un yanma girdik, ibn Mes'ud dedi ki: Ra
sulullah (s.a.)m; pi§manhk tevbedir, dedigini duymu§ muydun? 0; evet, 
dedi. Bir kere daha tekrarlaymca, o; evet RasUlullah (s.a.)m pi§manhk 
tevbedir dedigini duydum, diye kar§Ihk verdi. ibn Mace bu hadisi Hi§am 
ibn Ammar kanahyla . .. Abdullah ibn Ma'k1l'den nakleder. 

ibn Ebu Hatim der ki.. . Bize Hasan ibn Arafe ... Ubeyy ibn Ka'b'm 
§6yle dedigini bildirdi: Bize, k1yametin yakla§tlgi zaman bu ummetin 
sonunda meydana gelecek baz1 §eyler soylendi. Bunlardan birisi, ki§inin 
kans1 veya cariyesi ile gerisinden temas etmesidir. Bu, Allah ve Rasu
luntin haram saydlg1 ve Allah ve Rasultinun gazab ettigi bir haldir. Di
geri, erkegin erkekle temas etmesidir ki bunu da Allah ve RasulU haram 
saymi§ ve onu yapanlara Allah ve Rasulu gazab etn:ti§tir. Bir digeri de 
kadmm kadmla temas etmesidir ki, bunu da Allah ve RasulU haram 
saymt§ ve onu yapanlara Allah ve RasUlu gazab etmi§tir. Bu ki§iler bu 
davram§lanm surdurdukleri surece Allah'a nasuh tevbesiyle tevbe et
mezlerse namazlan kabul degildir. Zerr ibn Hudeyc der ki: Ben, Ubeyy 
ibn Ka'b'a; nasuh tevbesi nedir? dedim. 0; Ben de RasUlullah (s.a.)a 
bunu sordugumda §6yle dedi : A§m bir §ekilde gunah i§ledigin zaman 
pi§man olmakt1r. 0 anda pi§manhkla beraber Allah'tan magfiret dile
men ve bir daha o gunah1 ebediyyen i§lememendir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Amr ibn Ala'dan nakletti ki; 
o, Hasan'm nasuh tevbesi; sevdigin halde gunah i§lemekten nefret et
men ve sana hatirlatildigi zaman ondan magfiret dilemendir, dedigini 
i§ittim, tlemi§tir. Ama ki§i, tevbeye kesinkes karar verir ve bu konuda 
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lSrar ederse tevbesi daha onceki gi.inahlanm kesip atar. Nitekim sahih 
hadiste; islam kendinden oncesini keser, tevbe de kendinden oncesini 
keser, buyurulmw~tur . Hadiste ve haberde ((bir daha ona ebediyyen don
memek i.izere,n buyuruldugundan nasuh tevbesinde, oli.i.nceye kadar tev
bede 1srar §art m1d1r? Yoksa ge<;;mi§in keffaret olmas1 i<;;in donmemeye 
azmetmek yeterli midir? Daha sonra o ki§i bu gi.inah1 i§lese bu, daha on
ceki gi.inahmm keffaretine zarar vermeyecek durumda olur. Qi.inki.i Hz. 
Peygamber; tevbe kendinden oncekini keser atar, buyuruyor. Sahih ha
diste : 

;:j\ ~ J:;~\ ~;..i ~-:. '}\ . ;\:_\ ·. ~ ~ iu.\L1 . ~~;. k ~I~, 'l ~:. j1 . ~. ~ '\ ', ~ 
~~ J ~ J ~ ~ \_ ~ ~ tY J ~ ON' ~ v; ~ Y.. i \_ , ~ lr""'"' tY 

Kirn, gi.izel §ekilc:e isl am'a gi re rse; cCthiliyet devrincle yapt1gmdan 
dolay1 sorumlu tutulmaz, kim de islam'a girip koti.ili.ik yaparsa; once
kinden ve sonrakinden sorumlu tutulur, . buyurulduguna gore, birincinin 
delil say1lmas1 gerekir. Tevbeden daha onemli olan islamiyyet i<;;in du
rum boyle olunca, tevbenin boyle olmas1 daha evlad1r. Allah en iyisini 
bilendir. 

((Umulur ki Rabbm1z koti.ili.iklerinizi orter ve sizi, altlarmdan lr
maklar akan cennetlere koyar. H Allah bak1mmdan limit, gereklilik ifa
de eder. «0 gi.in Allah, peygamberini ve onunla beraber alan mi.i.'minleri 
utand1rmayacak. » K1yamet gi.ini.i onunla beraber olanlan mah<;;ub ve 
me'yus etmeyecektir. ((Onlann nurlan onlerinde ve saglannda ko§acak .n 
Bu ayetin tefsiri Hadid suresinde ge<;;mi§ti. ccRabb1m1z; l§1g1m1z1 ta
mamla, bizi bagl§la. 9i.iphesiz ki sen, her §eye kadirsin, diyecekler.n 
Mi.icahid, Dahhak ve Hasan el-Basri ile ba§kalan k1yamet gi.ini.i mi.ina
flklann l§lgmm sondi.igi.ini.i gormeleri i.izerine bu sozi.i. mi.i.'minlerin 
soyleyeceklerini bildirirler. Muhammed ibn, Nasr el-Mervezi. .. Abdullah 
ibn Zi.ibeyr'den nakletti ki; o, Ebu Zerr ve Ebu Derda'nm §Oyle dedik
lerini i§itmi§ : Rasulullah (s.~ . ) buyurdu ki: K1yamet gi.ini.i kendisine 
ilkin secde emri verilecek ve secdeden ba§ml kald1rmasma mi.isaade edi
lecek ki§i, benim. Ben sag1ma bakanm, diger i.immetler arasmda kendi 
i.immetimi tamnm. Soluma bakanm, diger i.immetler arasmdan kendi 
i.immetimi tamnm. Adamm birisi dedi ki: Ey Allah'm Rasuli.i, diger i.im
metler arasmdan kendi _ummetini nas1l tamrsm? Rasulullah (s.a.) bu
yurdu ki : Onlann abdestin etkisiyle elleri, yi.i.zleri ve ayaklan parlakt1r. 
Bu onlardan ba§ka i.immetlerde gori.ilmez. Kitaplarmm sagdan veril
mesiyle de, yi.izlerindeki secde izinden d~ onlan tanmm. Onlerinden ko
§U§an l§lklan vesilesiyle de onlan tamnm. imam Ahmed der ki: Bize 
ibrahim ibn ishak, Kinane kabilesinden bir adamdan nakletti ki; o, 
§byle demi§: Fetih y1ll, Peygamberin arkasmda namaz k1ld1m ve onun; 
Allah'1m k1yamet gi.ini.i beni mah<;;ub etme, dedigini duydum. 

T ef si r ; C . X IV, F 500 
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9 - Ey peygamber; kafirler ve munaf1klarla sava~, on
lara kar~1 <;etin ol. Onlann varacaklan yer, cehennemdir. 
0, ne kotu donu~ yeridir. 

10 - Allah; kufredenlere Nuh'un kans1yla, Lut'un ka
nslnl misal verdi. Onlar, kullanm1zdan iki salih kulun ni
kahlnda iken hainlik ettiler de, onlan Allah'tan hi<; bir ~ey
le kurtaramad1lar. 0 iki kad1na; atef?e girenlerle beraber 
siz de girin, denildi. 

Kafirler ve Miinahklar ile Sava~ 

Allah Teala Rasultine kafirler ve mtinaflklarla cihad1 emrediyor. 
Onlarla silah ve sava§la, §Unlarla haddi yerine getirerek miicadele et
mesini bildiriyor, «Onlara kar§I ~etin ol.n Dtinya hayatmda onlara kar§I 
sert davran. «Onlarm varacaklan yer; cehennemdir. 0, ne kotti donti§ 
yeridir.n A,hirette gidecekleri yer. 

«Allaht, kiifredenlere Nuh'un kans1yla, Lut'un kansm1 misaJ verdi.>> 
Mtisliimanlarla mtinasebetlerinde ve davram§lannda onlan ornek ver
di. Bu davram§m Allah katmda kendilerine bir fayda saglamad1gmi ve 
hi~ bir §eyden onlan ahkoymayacagm1, iman kalblerinde yer etmezse 
iyi ge~inmelerinin faydas1 olmayacagm1 bildirerek, ornek olmak tizere 
«Nuh'un kans1yla Lut'un kansm1 misal verdi. Onlar, kullanm1zdan iki 
salih kulun nikahmda iken hainlik ettiler.n Gece ve gtindtiz iki pey
gamberle beraber bulunuyorlardL Onlarla beraber yiyor, yatlyor ve en 
geni§ anlam1yla birlikte ya§IyorlardL Ama iman tizere onlarla uyu§ina
IDI§, risaletlerini dogrulamami§lar ve bu sebeple inanma konusunda on
lara ihanet etmi§lerdi. Bu da onlardan hi~ bir yasag1 engellememi§ ve 
kendilerine : hi~ bir fayda saglamami§tl. «Onlan Allah'tan hi~ bir §eyle 
kurtaramad1lar.n Ktifretmelerinden dolay1 onlan Allah'tan hi~ bir §ey 
kurtaramadl ve o iki kadma; ccAte§e girenlerle beraber siz de girin.>> de-
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nildi. ihanetten maksad fuhu§ degildir. Sadece dinde hainlik etmi§l~r
dir. Qi.inki.i peygamberlerin hammlan peygamberin haremi oldukla
nndan dolay1 fuhu§ i§lemekten ma'sumdurlar. Bu hususu daha once 
Nur suresinde belirtmi§tik. Siifyan es-Sevri. .. Si.ileyman ibn Katte'den 
nakleder ki; o, ibn Abbas'm bu ayet hakkmda §oyle dedigini i§ittim. de
mi§tir : Onlar zina etmemi§lerdi. Nuh'un kans1 kendisinin deli oldu
gunu soyli.iyordu. Lut'un kansmm ihaneti ise kavmine Lut'un mi.isa
firlerini gostermesi idi. Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki; o, ikisinin iha
neti §Oyle olmu§tur : Her ikisi de hammlan olmalan nedeniyle kocalan
nm s1rlanm biliyorlard1. Nuh'un kans1, Nuh'un s1rnndan haberdar olu
yor, Nuh'la beraber herhangi bir ki§i iman edecek olursa Nuh kavminden 
azgmlara; o, iman eden ki§iyi haber veriyordu. Lut'un kans1 ise, Lut'a bir 
mi.isclfir geldiginde, koti.i fiili i§leyen §ehir halkma o mi.isafiri haber veri
yordu. ikrime, Said ibn Ci.ibeyr, Dahhak ve ba§kalan da boyle demi§ler
dir. Bu ayet-i kerime'ye dayanarak baz1 bilginler halktan bin;ogunun 
dogru kabul ettigi: Bagi§lanml§ bir ki§iyle yemek yiyen ki~i de bagi§la
mr, hadisinin zay1f oldugu gori.i§i.ini.i serdetmi§lerdir. Bu hadisin ash 
yoktur. Sadece ba~1 salih ki§ilerden nakledilir ki; rii'yasmda peygamberi 
go~mii§ ve : Ey Allah'm Rasuli.i, sen bagi§lanmi§ ki§iyle yemek yiyen de 
bagi§lamr, dedin mi? deyince, o; hay1r ancak §imdi onu soyliiyorum, 
demi§tir. 

----- i Z A H I -----

Mi.i'rriinin gerek kendisine gerekse ailesi~e kar§l miikellefiyetleri 
c;ok ag1rd1r. Oniinde bir ate§ uc;urumu vard1r. Hem kendisi hem de c;o- · 
cuklan dna ma'ruz kalabilirler. i§te mi.i'min, kendisini bekleyen bu ate~ 
uc;urumuna dii§memek ic;in c;ah§acaktlr. 

Oni.inde ate§ beklemektedir onu. Alev alev yanan korkunc; bir ate§ : 
ccYakacag1 insanlar ve ta§lar olan ate§ ... >> Bu ate§te insan ve ta§ aym 
§ekilde yanmaktad1rlar. Ve insanlar bir ta§m degersizligi ic;erisinde bu
lunmaktadirlar. Bir ta§m ag1rhg1 bir ta§m atlh§l gibi deger ve onem 
verilmeden firlatllmaktadir. Bu ta§la birlikte yakacag1 insan olan ate§ 
ne korkunc; bir ate§tir. Ve bu ate§e dii§iip azab c;ekecek olan insanm 
azab1 ne ac1, ne hor ve ne hakir edici bir azabd1r:Burada gori.ilen her 
§ey korkunc; mu korkunc;. ccOnun i.izerinde iri govdeli, ha§in tabiath me
lekler :vard1r.>> Uzerinde durduklan azabm tabiatma uygundur bu me
~ek~rin tabiatl. Qi.inki.i bu azab1 onlar tanzim etm~ktedirler . c<Ki onlar, 
Allah'm kendilerine emrettikleri §eylere kat'iyyen ba§kaldirmazlar.» Al
lah'm kendilerine emrettigi §eylere uymalan onlarm ozelliklerindendir. 
Aynca onlar kendilerine emrolunan §eyi yapacak giic;tedirler. Bu ha§in 
tabiatlan ve §iddetleri yiiziinden, bu §iddetli ve ha§in ate§in i.izerine 
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tayin olunmu~lard1r. Mi.i'min hem kendisini hem de ailesini bu azabdan 
korumahd1r. F1rsat gec;meden evvel, · ma'zeretlerin fayda vermeyecegi 
gi.in gelip c;atmazdan once mi.i'min kendisi ile bu ate§ arasma gerilecek 
hisan kurmahd1r. 

i§te §U ki.ifredenl~r. Ate§in ba§mda duruyor ve hep ma'zeretler 
saYlyorlar. Ama ma'zeretleri onlan ate§e di.i§mekten ahkoymuyor. Hat
ta i.imitsizlik ic;erisinde k1vramyorlar : 

''EY ki.ifredenler, bugi.in ozi.ir dilemeyin . Siz ancak i§lediklerinizin 
kar§1hgm1 gormektesiniz. » 

Oziir beyan etmeyin bugiin. <;i.inki.i bugi.in oziir beyan edilecek giin 
degil. Bilakis yap1lanlarm cezasmm c;ekilecegi giindiir. Ve siz kendinizi 
cehenneme gotiirecek ve bu ate§e iletecek i§ler yapm1§t1mz. 

O~le ise mi.i 'minler kendilerini ve ailelerini bu ate§ten nas1l koru
yacaklardir? Ayet-i Kerime o yolu da gosteriyor. V~ iimit kap1Sll11 onle
rine ac;1yor: 

(l Ey iman edenler ; yi.irekten tevbe ederek Allah'a doniin ki Rabbl
mz kotiiliiklerinizi ortsi.in. Ve sizi altlarmdan 1rmaklar akan cennetlere 
koysun. Allah'm, peygamberini ve onunla berabi;:r olan mi.i'minleri utan
d1rmayacag1 o giin l§lklan onlerinde ve saglannda ko§arak; Rabbm11z 
l§lglmlzl tamamla, bizi bagl§la . $i.iphesiz Sen her §eye kadirsin, der
ler.>) 

. ~ 
I§te yol. .. Yi.irekten tevbe etmek ... Kalbe ogi.it veren ve onu temiz-

leyen bir tevbe ... Bir daha hile ve oyuna yer b1rakmayan .. . Giinahlar
dan tevbe once olanlara pi§manhkla ba§iar ve salih amelle son tulur. 
Ve o zaman bu tevbe onu yapan goni.il sahibine ogi.it verir, giinahlann 
kirinden temizler ve bundan sonra salih amel i§lemeye te§vik eder. i§
te «Nasuh » ad1 verilen yiir~kten tevbe etmek budur. Gbniile ogi.it veren 
ve nasihat eden, bir daha gi.inahlara dondiirmeyen tevbedir bu. 

Boyle tevbe edilince Allah'm onunla giinahlan bag1§lamas1 elbet
te ki umulacak bir ~eydir. Giinah1 bag1§lamakla kalmaz, bir onc~ki a.yet
te anlatlld1g1 gibi kafirlerin peri§an oldugu bir giinde Allah'a ve pey
gamberine iman edenler peri§an olmad1klan gibi cennetlere girerler. 

:;Ji.iphesiz ki Allah'm, mi.i'minleri peygamberine baglayaral< her
kesin peri§an oldugu o gi.inde §erefli bir saf halinde gostermesi gerc;ek
ten son derece bi.iyi.ik bir ikram ve insam imrendirici bir lutufdur . Son
ra da e<l§Iklan onlerinde ve saglannda ko§araku giden bir nur verecek
tir kendilerine . 0 s1kmt1 dolu, o korku dolu, o karmakan§lk peri§anhk 
gi.iniinde bu nurla tamnacak onlar. Ve karmakan§lk kitlelerin arasmdan 
bu nurla gec;ip ve yol bulacaklar. Onlerinden ve saglanndan kendilerini 
takib eden nur nihayet onlan cennete goti.irecek. 

Onlar bu korkunc; gi.ini.in deh§et ve §iddeti ic;erisinde iken Allah'm 
huzurunda hay1rh dualar etmektedirler : «Rabb1m1z L§Ig1m1z1 tamam-
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Ia, bizi bag,'l§la, §U.phesiz Sen her §eye kadirsin." derlt~r. Dillerin tutul
dugu, kalblerin durdugu bu s1kmt1 dolu gunde boyle bir dua onun ka
bul olundugunun ifadesinden ba§ka bir §ey degildir. <;unku Allah Teala 
mi..i'min kullanna boyle bir duay1 ilham ederse, ilahi kader onun muhak
kak kabul olacagm1 gbsterir. <;i..inkii bu gibi hallerde dua bir nimettir ve 
bu, Allah'm ihsan ettigi aydmllk ve diger ikramlara ilave bir nimettir. 

Bu nerede, yakacag1 ta§ ve insan olan cehennem ate§i nerede? 
Bu dogrulugun ak1beti, o da kbtUliigiin ... Bu sevab ve o ceza, mii'

minin kendisini ve ailesini ate§ten koruyup altmdan 1rmaklar akan 
nimet dolu cennetlere girdirmek konusundaki sorumlulugunu gbzler 
bniine sermektedir. 

Hz. Peygamberin evinde cereyan eden o hadiselerin I§Igi altmda bu 
ayetlerin gerisindeki maksad1 ima eden i§aretleri anhyoruz . 

9iiphesiz ki mii'min kendi <;oluk c:;ocugunu dogru yola sevketmek 
ve ailesini 1slah etmek mecburiyetindedir. Nas1l kendisini dogru yola 
g'btllrmek ve kalbini lSlah etmek mecb\Jriyetinde ise ailesini de bylece 
1slall etmek mecburiyetindedir. Daha once Talak sfuesinde belirttigimiz 
gibi islam bir aile dinidir. Ve bunun i<;in zaten mii'mine ailesi i<;erisinde 
bir tak1m mes'uliyetler yiikler ve kendi evinde vazifeler verir. Miislii
man bir yuva islam cemaatmm <;ekirdegini te§kil eder. Ve aile islam 
toplumunun meydana geldigi birer dokudur. Diger dokulann birle§me
siyle adma islam cemiyeti denilen aile te§ekkiil eder. 

Dogrusu bir ev bu akidenin kalelerinden biridir. Bu kalenin <;ok 
saglam ve kuvvetli olmas1 gerekir . Aile i<;erisindeki h~r ferd bir maz
galm bniinde, iizerinde durup kaleye dii§manm s1zmasm1 bnlemek mec
buriyetindedir. Boyle olmazsa kaleleri i<;ten y1kmak ve orduyu i<;ten 
fethetmek kolayla§Ir. Bir aklnc1 veya bir sava§<;lllm kaleye hiicumu bn
lenemez. 

Mii'minin kendi inand1g1 davay1 ilk teblig edecegi ki§iler ailesi i<;e
risinde bulunan ferdlerdir. <;iinkii onun vazifesi bu kaleyi i<;ten kurtar
maktir. Daha uzaklan inandtgt davaya <;ekmeden once kendi hisarlanru 
ormek mecburiyetindedir . 

Musluman baba, aile ad1 verilen bu hisann kurtanllp korunmas1 
i<;in kafi gclmez. Mutlaka annen1n de musliiman olmas1 icab eder. Anne 
ve baba birle§erek ogullan ve k1zlan yeti§ti::-irler. Yoksa sadece erkek
lerden miite§ekkil bir islam cemiyeti kurma <;abas1, bo§ bir <;abadan 
oteye ge<;mez. Binaenaleyh, bu c~miyette mutlaka kadmlar da olmall
dir. <;unkii yeti§ecek neslin koruyucusu onlard1r. Gelecegin tohumu ve 
meyvesi onlardan ye§erecsktir. 

Bunun i<;in zaten Kur'an kadmlara ve erkeklere birden iniyordu. 
Evleri di..izenliyor ve onu Islam esaslan iizerine ikame ediyordu. Mii'min 
erkeklere kendi mes'uliyetlerinin yams1ra ailelerinin mes'uliyetlerini de 
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yiikliiyordu: ((Ey iman edenler, kendinizi ve ~oluk ~ocugunuzu yakacag1 
insanlar ve ta§lar olan ate§ten koruyun.» 

Bu ger~egi islam davasma sanlanlar mutlaka, hem de ~ok iyi olarak 
idrak etmelidirler. Ve bilmelidirler ki bir ailede yap1lacak en biiyUk ~a
h§ma anne ve babaya ait olmahd1r. Sonra ~ocuklara ve bUtUn aile ferd
lerine. MUslUman bir aile yuvas1 kurmak i~in her §eyden evvel mUslU
man kadmlar yeti§tirmeye son derece onem vermek gerekir. MUslUman 
bir aile binasl kurmak isteyen ki§i her §eyden evvel 0 ailenin temel 
ta§I olan miisliiman bir kadm1 aramak zorundad1r. Kadmlar bu §Ekilde 
yeti§tirilmedigi takdirde islam cemiyetinin binasm1 kurmak uzun bir 
miiddet gecikecektir. Ve kurulacak binalar delik de§ik olacak ve y1-
k1klarla dolup ta§acaktlr. 

ilk islam cemaatmm durumu bu giinlerde bizim i~inde bulundugu
muz durumdan gok daha kolayd1 ... Qiinkii o zaman Medine'de islam'm 
hakim oldugu mUslUman bir toplum kurulmu§tu. islam'm o tertemiz 
dii§Unceleri be§er hayatma hakimdi. Bu temiz dii§iinceden dogan pren
sibler tatbik ·edilmekteydi. Ba§vurulacak yegane merci' gerek kadm
lar ·i~in olsun, gerek erkekler Allah ve Rasulii idi. Herkes Allah'm ve 
Rasuliiniin hiikmUne miiracaat ediyordu. Ve bu konuda bir hiikiim na
zil olacak olursa bu en son karard1. i§te boyle bir cemiyetin mevcud 
olmas1 ve bu cemiyetin dii§iince ve gelenekleri bu esaslara gore ayarlan
ml§ olmas1 miinasebetifle kadmm kendisini islam'a gore ayarlamas1 ve 
tanzimi gayet kolay o uyordu. Erkekler i~in de durum aym derecede 
kolayd1. Kadmlarma o iit verip onlan islam nizammm gereklerine go
re terbiye edebiliyor ve ~ocuklanm buna gore yeti§tirebiliyorlardl ... 

Ama bugiin durum ~ok degi§mi§tir. Biz ~ok degi§ik §artlar i~erisin
de ya§Iyoruz ... SiirdUgiimiiz hay~t bir cahiliyet hayatl ... Ya§ad1g1m1z 
toplum; §artlanyla, gelenekleriyle, adetleriyle, terbiye ve kiiltiiriiyle ta
mamen bir cahiliyet toplumu ... 

B.u cahiliyet cemiyetinde kadm tamamen cahiliyet adetle:r:iyle kar
§lla§Iyor .. . islam'm emirlerini yerine getirmeye ~ah§tlg1 zaman bu ca
hiliyet cemiyetinin ezici bask1lanm, ag1rhgm1 hissediyor iizerinde. 

ister kendi istegi ile, ister kocasmm, karde§inin veya babasmm 
uyans1yla islami emirleri uygulayacak olsa bu ezici bask1y1 omuzlarm
da hissediyor. 

Halbuki o cemiyette kad1m da erkegi de ve cemiyetin biitiin ferd
leri de bir tek dii§Unceye bagh bulunuyor ve bir tek hiikmii uyguluyor
lardl. Hepsinin iizerindeki damga tek bir damgayd1. .. 

Ama burada mUsliiman erkek realiteler diinyasmda, gergekler ale
minde yeri olmayan mUcerred dii§iincelere gore muhakeme olunuyor. 
Ve kadm, tamamen zihinlerde kalml§ olan mUcerred dU§mam olan bu 
azgm cahiliyyet cemiyetinin ag1r bask1lan altmda eziliyor. ~iiphesiz ki 
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cemiyetin bask1s1 ve geleneklerin te'siri kadm hissiyatmda erkek hissl
yatmda yaptlgmm kat kat fazlasm1 yapar. 

Ve i§te bunun i<;in bu cemiyette mu'min erkegin vazifesi kat kat 
artlyor. Once kendisini ate§ten korumas1 gerekiyor, sonra bu ezici bas
kllarm bu §iddetli cazibelerin te'sirinden kurtulup <;oluk <;ocugunu ce
hennem azabmdan kurtarmasl icabediyor. 

Bunun i<;in mu'min erkek; uzerine binen vazifenin ag1rllgm1 idrak 
etmeli ve ilk islam toplumunda yeti§mi§ olan buyuklerinin sarfettigi 
gayretin en az birka<; mislini sarfetmelidir. Ve bugun musli.iman bir yu
va kurmak isteyen ki§i her §eyden evvel kaleyi i<;ten koruyacak <?lan bir 
kadm bek<;i buJmak mecburiyetindedir. Bu kadm bek<;i kocasinm beslen
digi dti§tince kaynagmdan beslenmelidir. Yani islam'dan ... Bunun i<;l.n 
bir<;ok §eyleri feda edecektir erkek ... Evvela kadmm zahiri cazibesini ve 
guzelligini feda edecektir ... Ve butun bunlan ge<;erek yeri.ne musluman 
bir ev kurmasmda yard1mC1 olacak bir islam kalesi in§aa ederken ona 
destek olacak dindar kadm arayacakti.r ... Yeniden bir islami dirili§ ol
masml isteyen mu'min babalar da ellerinde bulunan ilahi emanetlerin 
bu dirili§ bunyesinin birer dokusu oldugunu bilmelidirler. Gerek erkek, 
gerek KlZ <;ocuklarma hi<; bir §ey ogretmeden evvel bu ilahi da veti ogre
tip ona gore haZirlamak zorundad1rlar. Yalmz ve yalmz Allah davasma 
<;agirmalldirlar onlan: «Ey iman edenler; kendinizi ve <;oluk r;ocugunu-
zu, yakacag1 insanlar ve ta§lar olan ate§ten koruyun ... )) . 

Bir kere daha bu munasebetle islam'm hakim olmas1 gereken ve 
pratikte kendi varllgm1 islam'a gore ta'yin etmesi icab eden bir islam 
toplulugunun bulunmasmm islam'm tabiatl geregi oldugunu ifade edi
yoruz. Bu toplulugun inanc1 islam olm;:thd1r. Niz.am1 islam olmalld1r. 
Kanunu ·islam olmahd1r, §eriat1 islam olmalld1r. Buti.in dti§tince sis
teminin beslendigi ana kaynak tamamen islam nizam1 olmalld1r. . . i§
te bu topluluk islam dti§tincesini koruyabilecek olan bu biricik yuva ola
bilir. Ve i§te ancak onlar islam'1 ba§kalarma goti.irebilirler. Her ti.irlu 
imtihandan ge<;irecekleri gibi cahiliyet toplumunun basklsmdan da 
kurtarabilirler. 

i§te miisli.iman genr; .k1zlann ve musliiman hammlarm <;evrelerinde 
bulunan cahiliyet toplumunun herr;e§it basklsmdan korunarak ya§aya-

. bilecekleri musli.iman bir toplulugun bulunmasmm onemi boylece ken
diliginden ortaya <;1k1yor. Mus.liiman k1z ve musluman kadm bagll bu
lundugu islam dii§tincesinin gerekleriyle ezici bir basktya sahip olan 
cahiliyet cemiyetinin gelenekleri arasmda par<;alamp gitmemelidir. 
Duygusu yok olmamahd1r. Ve miisluman bir gen<; k1z, miisluman bir 
yuvada kendisi i<;in hayat ortag1 bulabilmelidir. Veya miisliiman bir ka-

t . . 
lede ortakla§a sava§acaklan bir e§. Ve i§te boyle kalelerin birle§me-
siyle islam ordugah1 te§ekkul eder. 
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Mutlak ve mutlak birbirine islam'1 i:igi.itleyen islam di.i~i.incesini 
islam ahlakm1, islam terbiye ve edebini kendi i~lerinde ve birbirleriyle 
olan mi.inasebetlerinde tamamen ya§ayan mi.isli.iman bir toplulugun 
kurulmas1 ~arttir, zarurettir. Bugi.in ic;;in si.innet degil farzd1r. <:;evresini 
saran sap1k cahiliyet toplumunu b1rak1p gi:irdiigi.i gerc;;ek hayat1 ya~a
mak isteyen kimselerin Allah'm izniyle karanllktan kurtulup aydmllga 
s1gmmas1 ve orada kendisini koruyup muhataza etmesi zarurettir. Bu 
durum islarn'm hakimiyetine Allah'm mi.isaad~ edecegi zamana kadar 
devam edecek ve c;;epec;evre saran cahiliyetten uzak mi.isli.iman nesiller 
bu tupluluk ic;inde dogacaktlr. 

ilk islam cemaatmm korunmas1 ic;;in Rasulullah (s.a.) islam dii~-
manlanyla cihfld etmekle emrolunmu~tur~ . 

"EY peygar:1ber, kafirler ve mi.inaflklarla sava~. Onlara kar~1 sert 
davran. Onlann varacaklan yer cehennemdir. 0 nl'l. ki:iti.i di:ini.i~ti.ir.)) 

Bu ifadenin ayn bir mana ve degeri var l:).urada. Daha once mii' 
minlet :1 kendilerini ve ailelerini ate~ten korumalan emrolunmu~tu. Ar
dmdan da gi.inahlanm bag1~latip altmdan 1rmaklar akan cennetlere gir
direcek yi.irekten tevbe etmeleri bildirilmi~ti. Bunlann ardmdan kafir
ler ve .mi.inaflklarla cihad emredilmektedir. Cehennem ate§inden koru
nulabilecek yuvanm muhatazas1 ic;;in cihad zaruridir. <:;i.inki.i yeryiizi.inde 
zuli.im yapan, azgm ve bozguncu kitlelerin islam ordugahma d1~ardan 
saldmnalanna imkfm verilmemelidir. Veya mi.inaflklann yapt1g1 gibi 
ic;ten hi.icumlanna gi:iz yumulmanialld1r. Ve bunun ic;;in cihad emrinin 
burada ayn bir anlam1 ve degeri vard1r. 

Ayet-i kerime hem kafirlere hem de mi.inaflklara ka.r~1 cihad edip 
sert davramlmasm1 emretmektedir. Zira her iki kitlede islam orduga
him tehdid bak1mmdan birbirin-:: aym §ekilde amil olmaktad1r. Miislii
rnanlan parc;alay1p y1kmak konusunda aym derecede tehlike arzetmek
tedir. Ve onlarla cihad, aslmda ki~iyi ate§ten koruyacak olan cihad
dir. Oniann cezas1 di.inyada mi.i'minler ve Allah Rasuli.i tarafmdan sert 
da vramlmaktir. 

Ahirette ise «onlann varacaklan yer cehennemdir. 0 ne koti.i di:i
nii~ti.ir .>> 

Ve bi:iylece bu bi:ili.im de ayetleri ve ifadeleriyle birinci bi:ili.ime bag
lanmi§ olmaktadir. (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, XV, 63-70) 

- ----000-----
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11 - Allah iman edenlere de, Firavun'un kans1n1 mi
sal gosterdi. 0: Rabb1m; bana katlnda, cennette bir ev yap, 
beni Firavun'dan ve onun yapt1klanndan kurtar ve beni 
zalimler guruhundan kurtar, demi$ti. 

12 - Mahrem yerini korumu$ olan imran k1z1 Mer
yem'i de. Ona ruhumuzdan uflemi$tik de Rabb1n1n sozle
rini ve kitablann1 tasdik etmi$ti. Ve o, goniilden itaat eden
lerdendi. 

islam Kadmlarma iki (hoek 

Bu da Allah'm mu'minlere verdigi bir ornektir. Muhta<; olduklan 
takdirde kafirlerle i<; i<;e ya~amalannm kendilerine zarar vermeyecegi
ni belirtmektedir. Nitekim Allah Tefda ~oyle buyurur: ((Mu'minleri bl
raklp ta kafirleri dost edinmesinler. Kim boyle yaparsa; Allah ile dost
lugu kalmaz. Ancak onlardan sakmmamz mustesnad1r.)) (Al-i imran, 
28) Katade der ki : DogTusu Firavun, yeryuzu halkmm en azg·m1 ve Al
lah'tan en uzak olamd1r. Ama Allah'a yemin olsun ki; kocasmm kafir 
olmas1 kansma zarar vermemi~ti. Allah Teala'nm adaletli hukum ver
digini bilmeniz i<;in kans1 Rabbma itaat edince, kocasmm kufru ana 
zarar vermemi~ti. <;unku bir ki~i ancak kendi gunahmdan sorumlu tu
tulur. ibn Cerir Taberi der ki: Bize ismail ibn Hafs, Selman'm ~oyle 
dedig·ini bildirdi : Firavun~un kansma gune§ altmda i§kence yap1llrd1. 
Firavun onun yanmdan uzakla§mca melekler kanatlanyla onu golge
lerlerdi ve o, cennetteki evini gorurdu. Aynca Taberi, bunu Muhammed 
ibn Ubeyd kanallyla .. . SelmaN' dan rivayet etmi§tir. 

ibn Cerir Taberi yine der ki : Bana Ya'kub ibn Ibrahim . .. Kas1m 
ibn Ebu Bezze'nin §dyle dedigini bildirdi: Firavun'un kans1 kim galib 
geldi? diye sorard1. Musa ve Harlin galib geldi denilince; ben de Musa 
ve Harun'un Rabbma iman ettim, derdi. Firavun ona adamlanm gon
derip bulabildiginiz en buyuk kayay1 ara§tmn. Eger sozunde 1srar eder
se; uzerine atm, eger sozunden donerse onun kendisinin kans1 oldugu
nu sdyleyin, derdi. Yanma geldiklerinde o, gozunu goge dogru yuksel
tince kendisine cennetteki kd§kll gosterildi. Boylece sozunun uzerinde 
durdu. Allah onun ruhunu <;ekip ald1 da ruhsuz cesedine kaya at1ld1. 
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Onun sozu: «Rabbim; bana katmda, cennette bir ev yap, beni Fira
vun'dan ve onun yaptlklarmdan kurtar. Ve beni zalimler guruhundan 
kurtar.n olmu§tur. Bilginler derler ki: 0, evden once kom§uyu sec;mi§
ti. Merfu' bir hadiste bu konuda bazi §eyler de varid olmU§tUr. 0; beni 
Firavun'dan kurtar, c;unku ben onun yaptlklarmdan uzagim, demi§tir. 
Bu kadmm ad1 Muzahim k1z1 Asiye idi. Ebu Ca'fer er-Razi, Rebi' ibn 
Enes'ten nakleder ki; Ebu'l- Aliye §oyle demi§: Firavun'un kansmm 
iman etmesi, Firavun'un hazinedarmm kansmm imamndan onceydi. 
Hazinedann kans1 oturmu§ Firavun'un kizmm sac;m1 tanyordu. Elin
den tarak dii§t}i ve; Allah'a kufreden kaybetmi§tir, dedi. Firavun'un ki
ZI ona, babamdan ba§ka benim bir Rabbim mi var? deyince o; babanm 
ve her§eyin Rabb1 olan Allah, dedi. Firavun'un kiZl ona tokat atip dov
du ve babasma haber verdi. Firavun ona haber gonderip benden ba§
ka bir Rabb'a mi ibadet edersin? dedi. 0; evet, benim Rabbim senin Rab
bm ve her §eyin Rabbi olan Allah'a ibadet ederim, dedi. Bunun uzerine 
Firavun ona i§kence ederek kaziklar c;aktlrdi ve elinden ayagmdan bag
latarak uzerine yilanlar gonderdi. 0, bu durumda iken yanma gelip 
kendisine; nereye vardm? dedi. Kadm; benim Rabbim, senin Rabbm 
ve her §eyin Rabbi olan Allah'a, dedi. Firavun ona; eger dedigimi yap
mazsan oglunu onunde keserim, dedi. Kadm ona; yapacagmi yap, dedi. 
Oglunu onunde kesti. Oglunun ruhu kendisini ffiU§tulayarak; anneci
gim, mujdeler olsun sana, c;iinku Allah katmda senin ic;in §oyle ve §oyle 
sevablar var, dedi. Bunun uzerine kadm sabretti. Soma bir ba§ka gun 
Firavun gelip aym §ekilde soyledi. Kadm da aym §ekilde tekrarlad1. Fi
ravun obur c;ocugunu da kesti. Onun ruhu da aym §ekilde annesini 
mu§tuladi ve; Annecigim sabret, Allah ka.tmda senin ic;in §oyle ve §OY
le sevab var, dedi. Firavun'un kansi buyuk ve kuc;uk c;ocugun ruhunun 
soylediklerini duyunca iman etti. Ancak Allah Teala Firavun'un hazi
nedanmn kansmm ruhunu kabzetti. Ve Firavun'un kansma, o kadmm 
uzerindeki ortiiyu kaldirdi, cennetteki yuce ve degerli yerini gosterdi, 
bunu goren kadmm imam, guveni ve tasdiki artt1. Firavun, kansmm 
imamndan haberdar olunca erkamna dedi ki: Muzahim klzi Asiye'nin 
durumqnu biliyor musunuz? Onun durumunu ara§tirdllar ve gelip o 
da senden ba§kasma ibadet ediyor, dediler. Onlar; oyleyse onu da oldur, 
dediler. Firavun onun ic;in de bir kazik dikti, elinden ve ayaklarmdan 
kaziga baglad1. Asiye Rabbma dua edip, «Rabbim; bana katmda, cen
nette 11ir ev yap.» dedi. Allah Teala bunu uygun gordu. Firavun onu 
oldi.j.rmek uzere iken, o cennetteki evini gordu ve giildu. Firavun; onun 
deliligine hayret etmiyor musunuz, biz kendisine i§kenc':) ediyoruz da 
guHiyor, dedi. Boylece Allah Teala ontm ruhunu kabzetti. Allah ondan 
razi olsun. 

((Mahrem yerini korumu§ olan imran klZI Meryem'i de.» Mahrem 
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yerini muhataza edip iffetini koruyan imran k1z1 Meryem'i de misal 
verir. uOna ruhumuzdan iiflemi§tik de Rabbmm sozlerini ve kitablanm 
tasdik etmi§ti.» Melek olan Cibril (a.s.) vas1tas1yla ruhumuzdan ona 
iiflemi§tik. Allah Teala Cebrail'i ona gonderdi ve o, diizgiin bir insan 
§ekline girdi. Allah Teala Cebrail'e ~lbisesinin y1rtlgmdan ruhunu ona 
iiflemesini emretti. Nefha mahrem yerine kadar indi ve boylece o, isa 
(a.s.)ya hamile kald1. Bunun ic;in Hak Teala uRabbmm sozlerini ve ki
tablanm tasdik etmi§ti. Ve o, goniilden itaat edenlerdendi. )) buyuruyor. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Yunus, ibn Abbas'm §6yle 
dedigini bildirdi : Rasulullah (s.a.) yeryiiziine dor~ c;izgi c;izdi ve bu ne
dir biliyor musunuz? dedi. Orada bulunanlar; Allah ve Rasulii en iyi
sini bilir, dediler. Rasulullah (s.a .) buyurdu ki: Cermet ehlinden olan 
kadmlann en degerlisi Huveyle k1z1 Hadice, Muhammed k1z1 Fatima, 
imran k1z1 Meryem ve Firavun'un kans1 olan Miizahim k1z1 Asiye'dir. 
Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde ~u'be kanahyla ... Ebu Musa el-E§'
ari'den nakledilir ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Erkeklerden pek 
c;ok ki§i kemale erdi. Ancak kadmlardan Firavun'un kans1 Asiye, im
ran'm k1z1 Meryem ve Huveylid'in k1z1 Hadice kemale erdi. Ai§e'nin di
ger kadmlara iistiinliigii, tiridin diger yemeklere iistiinliigii gibidir. <<el
Bidaye ve'n-Nihaye )) isimli kitab1m1zda Meryem Oglu isa'nm k1ssasm1 
anlatlrken bu hadisleri ve bunlarm laf1zlanm zikrettik. Hamd ve min
net Allah'a mahsustur. Daha once de uDul ve bakire e§ler v~rir.» kavli
nin tefsirinde Miizahim k1z1 Asiye'nin ve imran k1z1 Meryem'in cen
nette peygamberin e§leri arasmda yer alacagma dair hadisleri zikret
mi§tik. 

TAHRiM SURESiNiN SONU 



MULK SURESi 

(Mekke'de nazil olmu~tur.) 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Haccac ibn Muhammed ve 
ibn Ca'fer . .. Ebu Htireyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle bu
yurmu§: Kur'an'da otuz ayetlik bir sure vard1r ki o, sahibine bagl§la
tmcaya kadar §efaat eder. Bu, «~am yticedir btittin mtilk elinde olanm.ll 
diye ba§layan Mtilk suresidir. Bu hadisi diger dort Stinen sahibi ~u'be 
kanallyia Ebu Htireyre'den naklederler. Tirmizi; bu, hasen bir hadistir, 
der. Taberani ve Hat1z Ziyatiddin el-Makdisi de, Selam Ibn Miskin kana
hyla ... Enes'ten nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Kur'
an'da bir sure var ki sahibini koruyup onu cennete girdirinceye kadar 
mtidafaa eder. Bu sure; <<~am yticedir btittin mtilk elinde olanm.n di
ye ba§layan Mtilk suresidir. 

Tirmizi der ki: Bize Muhammed ibn Abdtilmelik . . . Ibn Abbas'tan 
nakletti ki; Peygamberin ashabmdan birisi bir kabrin tizerine ~ad1r kur
mu§. Ancak orasmm bir insan kabri oldugunu bilmiyormu§. Kabirden 
bir insan Mtilk suresini bitirinceye kadar okumU§. 0 ki§i peygamberin 
yanma g~lip demi§ ki; ey Allah'm Rasulti, ben c;admm1 bir kabrin tize
rine kurdum, ancak oranm kabir oldugunu bilmiyordum. Bir de bak
tlm ki bir ki§i Mtilk suresini okuyor. Bitirinceye kadar okudu. Bunun 
tizerine Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki: 0 sure, engelleyen ve· kurtaran
dlr. Ki§iyi kabir azabmdan kurtanr. Tirmizi sonra der ki; Bu hadis, bu 
yontiyle garib bir hadistir. Sonra Tirmizi Leys kanallyla .. . Cabir'den 
nakleder ki; Rasulullah (s.a.) Secde ve Mtilk suresini okumadan yat
mazml§. Leys Tavus'tan nakleder ki; bu iki sure, diger surelere yetmi§ 
sevabla daha tisttindtir. Taberani der ki: Bize Muhammed Ibn Hasan ... 
Ibn Abbas'tan nakletti ki, Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Mtilk su
resinin her insamn ezberinde olmasm1 isterdim. Bu hadis garib bir ha-
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distir. Ravisi ibrahim zay1f bir ravidir. Yasin suresinde de benzer bir 
rivayet ge<;mi§ti. Abd Ibn Humeyd Musned'inde bu hadisi daha geni§ 
olarak §6yle rivayet eder: Bana ibrahim ibn Hakem .. . ibn Abbas'm bir 
adama §6yle dedigini bildir~i: Sana bir hadis mujdesi vereyim ki, onun
la sevinesin. Adam: Pekiyi deyince, o; Tebareke suresini oku, onu aile
ne, butiin <;ocuklanna, evindeki ve kom§undaki <;ocukiara ogret. Qiinku 
o, kurtaran ve tartl§andir. K1yamet gunu Allah'm huzurunda onu oku
yan ki§iyi mudataa eder, tartl§Ir ve okuyan ki§inin cehennem azabm
dan kurtanlmasm1 ister. Okuyan ki§i onun sayesinde kabir azabmdan 
kurtulur. Rasulullah (s.a.) §6yle buyurdu: MUlk suresinin ummetimden 
her ki§inin ezberinde • olmasrm isterdim. 

Hat1z ibn Asakir Tarih'inde Ahmed ibn Nasr ibn Ziyad'm hal ter
ctimesinde der ki: Buhari ve Muslim'in kendilerine rivayet ettikleri gu
venilir ravilerden birisi zahid, fakih ve mukri' olan Ebu Abdullah el
Kurey§i en-Nisaburi'dir. Tirmizi, ibn Mace, ibn Huzeyme ondan riva
yet nakletmi§lerdir. Ebu Ubeyd ibn Harbeveyh'in mezhebi U.zere bazila
n f1k1h tertib etmi§lerdir. Onun kendi senediyle Furat ibn Saib'ten, 
onun da Zuhri'den, onun da Enes ibn Malik'ten naklettigine gore, Ra
sulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Sizden oncekilerden bir ki§i olmti§
tii. Ve yamnda Allah'm kitabmdan Tebareke suresinden ba§ka bir §ey 
yoktu. Mezara gomulunce melek ona geldi. Sure hemen adamm yuzunde 
dalgalanmaya ba§ladL Melek ona dedi ki: Sen Allah'm kitabmdansm 
ve ben sana kotii da vranmaktan ho§lanmam. N e sana, ne ona, ne de 
kendime bir fayda ve zarar verme gucune sahip degilim. Eger bu ada
mi korumak istiyorsan yuce Rabbm huzuruna <;Ik ve onun i<;in §efaat 
dile. Sure Rabbm huzuruna <;Ikar ve der ki: Rabb1m, falanca kulun ki
tabmm arasmdan bana tutundu, beni ogrendi ve beni okudu. Ben, onun 
i<;indeyken Sen kendisini ate§e atar, yakar ve azaba du<;ar eder misin? 
Eger b.unu yapacaksan, beni kitabmdan sil at. Allah Teala buyurur ki: 
Seni k1zm1§ gibi goruyorum. 0 der ki: K1zmaya hakk1m da var. Allah 
Teala buyurur ki: Git, Ben onu bag1§lad1m ve seni onun i<;in §efaat<;I 
k1ld1m. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: MUlk suresi gelir ve melek ordan 
<;1kar gider. Bir §ey elde etmemi§ olmanm zihin yorgunlugu i<;erisinde 
aynhr. Miilk suresi gelir, adamm agzma agzm1 koyarak der ki: Merha
ba bu ag1za belki beni o okumu§tur. Merhaba bu goguse belki beni o 
saklami§tlr. Merhaba bu iki ayaga belki onlar benimle kalkm1§lard1r. 
Yalmzhktan korkan ki§iye kabirde bu sure e§lik eder. ibn Abbas der ki: 
Rasulullah (s.a.) bu hadisi soyleyince kii<;iik buyuk, kale efendi herkes 
bu sur~yi ogrendi ve Rasulullah (s.a.) o sureye kurtanc1 adm1 verdi. 

Ben derim ki: Bu hadis ger<;ekten munkerdir. Raviler arasmda yer 
alan Furat ibn Saib'i imam Ahmed, Yahya ibn Main, Buhari, Ebu Ha
tim, Darekutni ve bir ba§kas1 zay1f kabul etmi§lerdir. Bu hadisi ibn 
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Asakir ayn bir yoldan Zuhri kanallyla muhtasar olarak ibn Abbas'tan 
nakleder. Beyhaki de Kabir azabmm isbat1 bahsinde ibn Mes'ud'dan 
merfu' ve mevkUf olarak buna benzer bir hadisi ri~ayet eder. Biz bunu 
el-Ahkam el-Kubra isimli eserimizin cenaze bahsinde kaydettik. Hamd 
ve minnet Allah'a mahsustur. 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - San! yucedir, butiin mulk elinde olanln. Ve 0, her 
~eye kadirdir. 

2 - Hanginizin daha iyi amel i~ledigini denemek ic;in 
olumu ve hayat1 yaratan O'dur. Ve 0; Aziz'dir, Gaf.ur'dur. 

3 - 0 ki yedi gogu kat kat yaratm1~tlr . Sen, Rahman'-
1n yaratmas1nda bir duzensizlik bulamazs1n. Gozunu c;e
vir de bak, bir aksakhk gore bilir misin? 

4 - Sonra gozunu iki kere daha c;evir; goz umdugunu 
bulamay1p bitkin ve yorgun sana donecektir. 

5 - Andolsun ki Biz, yere en yak1n gogu kandillerle 
donattlk. Onlarla ~eytanlann ta~lanmas1n1 saglad1k. Ve 
onlara Qllgln alevli azabl hazlrladlk. 

Allah Teala yuce zatlm overek, miilkun kendi elinde oldugunu ha
ber veriyor. Yani 0, butun yaratlklara diledigi gibi tasarruf edendir. 
Hukmunun ta'kib<;isi yoktur. Kahn, hikmeti ve adaleti nedeniyle yap
tlgmdan sorumlu degildir. «Ve 0, her §eye kadirdir.H 

«H.anginizin daha iyi amel i§ledigini denemek i<;in olumu ve ha
yati yaratan O'dur.» Bu ayeti deli! getirerok baz1lan oliimun varllkla 
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ilgili bir durum oldugunu ve mahluk oldugunu sbylemi§lerdir. Ayetin 
mfmas1 §byledir: Allah Teala yaratiklan yoktan var etmi§tir ki, onlar
dan hangisinin dah~ iyi amel i§lediklerini deneyip tecriibe etsin. Nite
kim bir ba§ka ayette §byle buyurur: uNasll oluyor da Allah'1 inkar edi
yorsunuz. Halbuki siz bliiler iken 0 diriltti.n (Bakara, 28) Allah Teala 
ilk hale yani yokluk haline cHum adm1 vermi§ ve bu ikinciye de hayat 
demi§tir. Bu sebeple uSonra sizi bldiirecek, sonra tekrar diriltecek.n bu
yurmu§tur. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Ziir'a ... Katade'den uOlii
mii ve hayat1 yaratan O'dur.n kavli hakkmda Rasulullah (s.a.)m §byle 
buyurdugunu nakletti: Allah Teala ademoglunu bliimle zelil etmi§tir. 
Diinyay1 once hayat yurdu sonra blum yurdu kilmi§tlr. Ahireti de on
ce ceza, sonra baka diyan yapmi§tlr. Bu rivayeti Ma'mer de Katade'den 
nakleder. 

uHanginizin daha iyi amel i§ledigini denemek i<;in.n Hanginizin 
amel bak1mmdan daha iyi oldugunu tesbit etmek i<;in Muhammed ibn 
Aclan'm dedigi gibi, ameli daha <;ok olam degil daha hay1rll olam be
lirlemek i<;in. uVe 0; Aziz'dir, Gafur'dur.n 0, Aziz'dir, Azim'dir, Meni'
dir, Cenab'd1r. Bununla beraber kendisine tevbe edip s1gmam bagi§lar, 
isyan edip emrine ayk1n davrand1ktan sonra dbneni affeder. Her ne ka
dar Aziz ise de bagi§lama ve merhamet O'nun §~tnmdandir. Affeder, 
vazge<;er. ((0 ki yedi gbgii kat kat yaratmi§tlr.n Tabaka tabaka. Gbkler 
birbiri iistiine yiikselmi§ 0larak birbirine baglant1ll m1d1r, yoksa aras1 
bo§lukla aynlmi§ m1d1r? Bu konuda iki gbrii§ vard1r: Sahih olan ikinci
sidir. 

uSen, Rahman'm yaratmasmda bir diizensizlik bulamazsm.n Aksi
ne ond,a diizgiinliik ve dogruluk vard1r. ihtilaf, <;eli§ki, muhalefet ol
madigi gibi eksiklik, kay1p ve bozukluk da yoktur. uGbziinii <;evir de 
bak, bir aksakllk gbrebilir misin?n Gbge bak ve dii§iin. Onda bir eksik
lik, bir aksakllk, bir ay1p ve sakatllk gbrebilir misin? ibn Abbas, Mii
cahid, Dahhak, Sevri ve ba~kalan bunu; onda bir yank bulabillr mi
sin? diye tefsir etmi§lerdir. Siiddi de; delik bulabilir misin? diye tefsir 
etmi§tir. Bir ba§ka rivayette ibn Abbas; kmkllk bulabilir misin"~ diye 
tefsir ederken, Katade de; ey ademoglu, onda bir halel var m1d1r? diye 
tefsir etmi§tir. 

uSonra gbziinii iki kere daha <;evir; gbz umdugunu bulamay1p bitkin 
ve yorgun sana dbnecektir.n iki kez daha <;evir. ibn Abbas der ki: Gbz, 
zelil olarak sana geri dbnecektir. Miicahid ve Katade ise; boyun egerek, 
anlamm1 vermi§lerdir. uBitkin'' Kama§mi§ olarak. Miicahid, Katade ve 
Siiddi ise bunun, yorgunluktan gii<;siiz ve kopuk dii§mii§ anlamma gel
digini bildirir. Ayetin manas1 §byle olur: Sen gbziinii tekrar <;evirsen, 
ne kadar <;evirirsen <;evir, gbziin sana ay1p ve eksiklik gbrmekten iimit
siz ve bitkin olarak geri dbner. Tekrar ve tekrar bak1p hi<; bir eksiklik 
gbrmemenin yorgunlugu~dan biter tiikenir. 
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Allah TeaH1, yaratlklarmdan eksikligi reddettikten sonra gokteki 
miikemmelligi ve zineti ac;1klamaya ba§layarak buyuruyor ki: «Andol
sun ki Biz, yere en yakm gogii kandillerle donatt1k.n Sabit ve gezegen 
y1ld1zlarm yer ald1g1 ylld1zlar kiimesi ile. ((Onlarla §eytanlarm ta§lan
maslm saglad1k.n Onlarla derken, zamir kandillerin cinsine gitmektedir, 
yoksa kendilerine degil. <;iinkii Gokteki y1ld1zlarla §eytanlar kovalan
maz, aksine onlardan daha a§ag1 derecede olan sahub (meteor) larla 
iwvalamr. Ancak onlardan yard1m almmi§ olabilir. Allah en iyisini bi
lendir. 

((Ve onlara c;1lgm alevli azab1 haz1rlad1k.n 9eytanlara bu diinyada 
riisvayhg1 yazdig1m1z gibi, obiir diinyada da c;1lgm alevli azab1 haZir
ladlk . T1pk1 Saffat suresinin ba§tarafmda buyuruldugu gibi: «Dogrusu 
Biz, diinya gogiinli bir slisle, y1ld1zlarla slisledik. Ve onu inadc;1 her §ey
tandan koruduk. Onlar Mele-i A'la'y1 dinleyemezler ve her yonden sii
rlilerek at1llrlar. Kovularak. Ve onlar ic;in slirekli bir azab vard1r. An
cak c;ahp c;1rpan olursa ; onu da hemen d'::!lip gec;en yak1c1 bir alev (§a
hab) ta 'kib eder.n (Saffat, 6-10). 

Katade der ki: Y1ld1zlar tic; §ey ic;in yarat1lm1§lard1r : Birincisi, gok
te bir slis unsurudurlar. ikincisi, §eytanlan kovalarlar. Uc;lincl.i.sli, ken
dileriyle yo~ bulunan alametlerdir. Kim bunun dl§mda bir yorum ge
t irirse, kendi gorli§line gore soz soylemi§ ve payma hata dli§mli§ olur, 
dolay1s1yla nasibini yitirir. Bilgisizce zorlamalara dalml§ olur. ibn Ce
rir Taberi ve ibn Ebu Hatim boyle rivayet etmi§lerdir. 

------ iZAHI 

Yedi Giik 

Bu ( t>..UI ) de ba§taki ( t>..UI ) den bedel, yahud ( J_;;JI J.;JI ) 
dan s1fuH1r. «YeJi gokn hakkmda Ta lak suresinin sonundaki ayete bak. 
Burada da «yedi gokn nekire olarak irad buyurulmu§tur ki bir uyedi 
gokn demek gibidir. Bu nekire kih§ta iki vecih mlilahaza olunabilir. Bi
risi, «gi:iklerin ve yerin yoktan varedicisin mazmunu lizere goklerin bedi
iyyetine i§aret olarak tefhim ic;in olmas1d1r. ikincisi, acted mefhumu ile 
yediyle s1mrlanma ruaksud olmayarak r;ogalma ve yay1lma ifade etme
sidir ki bu takdirde bu yedi gok Talak suresinde de soyledigimiz vechile 
birc;ok gokler ic;inde her biri bir alem olmakla beraber birbirine daha 
hususi bir ahenk ile uygun olarak gline§ etratmda bir manzume halin
de yarat1lm1§ olup biz de ic;inde dahil bulundugumuz, bir ozel topluiuk 
te§kil etmi§ bulunan gline§ sistemindeki gezegenlerin yorlinge ve donli§ 
yerleri ile c;ekme ve itme glic;leri hududunda yiizerek devretmekte bulun
duklan felekleri hududu ile iizerlerinde c;izilip belirlenen gok bolum
lerine arzlmlz bakimmdan yedisini gostermi§ demek olur ki alemler 
ic;inde bizim hayatim1za en ziyade alakas1 bulunmak i'tibanyla d.ikkat 

T efsir; C XIV, F . 501 
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nazanm1z1 c;ekmeye en §ayan olan k1s1m olmas1, tahsis tarz1 olabilir. 
Lakin baz1 ayetlerde bu kadarla iktifa caiz olsa bile burada kelamm 

siyak ve sibak1 ihata manas1 uzerinde donup dola§tlgmdan, delalet etti
gi §eyde kesinlik ifade eder bir hass laflz olan yedi adedinin anla§Ilan 
SllllrlamaSl mu'teber olarak tizerimizde gok denilebilen yuksek alem
lerin hepsini kapsam1~ olmay1 gerektirdigi cihetle o kadarc1kla iktifa 
pek zor olacagma mebni her halde evvelki vecih teayyun etmek laz1m 
gelir. . 

0 hal de yedi gok tasnifini nas1l anlamah? Bir kerre bunun arz1m1z 
bakimmdan bize malum olabilen butUn alem toplulugunun bir ifadesi 
oldugunda bu ayetin <<gormez misin?n, ((gordun mti?>> hitablan sarih 
demektir. Bu bak1mdan da iki mUlahaza mumkundur. Birincisi: Umum 
igin en zahir gorundugu vechile kendimizde cisim tasavvurunu edindik
ten sonra ruh ve idrakin k1ymetini takdir. etmek uzere cismani nokta-i 
nazarla ataktan yiirumektir ki bu haysiyyetle yedi gogun altls1 ay ile 
beraber arz1m1zdan NeptUn seyyaresinin sonuna kadar gune§ manzu
mesi dahilinde yedincisi de gune§ manzumesi hududundan nazarlanmi
za erebilen galaksiler otesine kadar olan muhittir ki, arz1m1zm atmos
ferinde:n. itibaren bunlann mecmuuna birden de «gi:ikn denilir. Gune§ 
merkez ve rasad noktas1 arz1m1z olmak .Uzere bakild1g1 zaman, birinci 
gok arzm semas1d1r ki kure-i arzm oksijen kuresi ve ay kuresi ile bera
ber giine§ etrafmda devriyle c;izdigi yorunge ile mUlahaza olunur bir 
muhittir. Ust muhiti di§ardan Merih'in cazibesi hududuna kadar ic;i 
de merkezde gune§ etrafmda Utarid ve Zuhre sahalanm muhtevidir. 
Bunlar arz1m1zdan degil, arz1m1zm ay gibi peyki degil iseler de arzm 
birinci semas1 haricinde de degil, onun iginde ve arzm altmda birer 
arz gibLdirler. Rasad noktas1 arz olmay1p da gune§ olsayd1, yani biz gu
ne§ cirminde bulunsa idik, arz gogu dorduncu sema say1lmak iktiza 
edecekti. Arz1 sabit merkez ve gune§i gezegen sayan astronomi bilginle
ri ay1 birinci, Ziihre'yi ikinci, Utarid'i uguncii., gune§i dorduncu sema
da sayarlar ve yedinci semaYl Zuhal ile tUketirlerdi. Lakin biz giine§i 
merkez say1p gezegenlerden olan arz1m1zdan rasad ettigimiz cihetle bu
nun en yakmmda peyki olan ay felegini de i<;ine alm1§ bulunan arz fe
legini birinci sema saymak lazun geldigini ve Zuhre ile Utarid'in birer 
felekte yuzmekle beraber merkez olan gune§ yonlinde bulunarak arzm 
yoriingesinin iginde ve binaenaleyh arzm altmda kald1klanm hesabb. 
aldigimizdan bunlan birinci semanm fevkinde degil, ic;inde saymak 
mecburiyetinde bulundugumuzu anlami§ oluyoruz. ~u halde Dunya go
gil denilen de bunlan i<;ine almi~ Arz feleginin sahas1 demek olan bu 
birinci sema ile tefsir olunabilir. ikinci semaya gelince; eski astronomi 
bilginlerinin be§inci sema sayd1klan Merih felegi sahas1d1r ki bu daha 
geni§tir. Uguncu sema daha geni§ olan Muste§ri feleginin sahas1, dor-
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diincu sema onun fevkindeki Zuhal feleginin sahas1dlr ki eski Batlam
yus astronomicileri bunu yedinci saym1§lard1 ve her seyyareyi felegiyle 
hareket ediyor zannettiklerinden dolaYl seyyarelerin hareketlerini bun
lara atfederek bu yedi semanm yedisini de hareketli saym1§lard1. En
biya ve Yasin surelerinde gec;tigi uzere «Hepsi de bir yorungede yuzer
len> kavlinden gafil bulunuyorlar. 0 ecramm felekleriyle direkli degil, 
her biri direksiz olarak muvazene kanunu dairesinde kendi feleginde 
yuzduklerini hesaba alm1yorlard1. Biz o felekleri hirer mahrek degil, hi
rer muhaddid olarak mutalaa ettigimiz gibi muvazene kanunu ile ar
Zlnnzm. dahi bir seyyare oldugunu anlayarak dunya gogunu biraz daha 
geni§ gordugumuzden dolay1 onlarm yedi seyyaresinden uc;unu sema
lanyla beraber arz1m1zm birinci semas1 dahiline allp onlann yedi se:na
smdan bu suretle uc;unu atml§ ve ona mukabil daha yuksekte Urariiis 
ve Neptiin ad1yla iki seyyare daha rasad eylemi§ bulundugumuz cihetle 
onlarca yedinci semada bulunan Zuhal bizce dorduncu semanm kap1s1 
olmu§ bulunuyor. <;unku her seyyare c;ekici ve itici gucuyle kendi se
masmm bir kaplSl mesabesinde demektir. 0 halde ondan otede be§inci 
sema, son olarak muttali' oldugumuz Uranus seyyaresi sahas1, altmc1 
sema da Neptun seyyaresi sahas1d1r. Ve nazanm1zda bu sahanm sonu 
gune§ manzumesinin de sonudur. Bundan otede ziyalanm az c;ok gor~
bilmekle beraber seyyareler gibi di:inu§umlu hareketlerini goremedigi
mizden dolay1 sabit y1ld1zlar ad1 verilen birc;ok y1ld1zlar alemi bulunu
yor ki bunlarm aralarmdaki mesatelerle beraber hepsinin i§gal etmi§ 
bulunduklan saha da bizim yedinci semam1z1 te§kil etmektedir. Bura
da gune§ manzumesi aleminin tek bir seyyare gibi kalacag1 nice bin 
alemler bulundugu saman yollan gibi gozlerimize c;arp1p durmakla be
raber biz onlarm hususiyetlerini ve hareketlerini seyyareler alemi gibi 
ne sec;ebiliyoruz, ne de onlarm daha ilerisine gec;ebiliyoruz. Butiin na
zarlanmlz toplam1 uzerinde dayamp kallyor. i§te cismani nokta-i na
zardan yedi sema hakkmda anlayabildigimiz budur. Goruluyor ki; pek 
eskiden beri me§hur ve ma'lum olan yedi gezegen aleminde peyk kabi
linden olan kuc;uk seyyarelerden ba§ka Uranus ve Neptiin denilen iki 
buyuk seyyare daha ke§fedilmi§ olmakla bazllannm zannettigi vechile 
arzdan maada olan seyyarelerin adedi dokuza <;1kanlm1§ olmay1p gune§ 
ile ay biri merkez biri de arzm peyki olarak atllml§ bulundugu gibi Kur'
an'm yedi sema hakkmdaki ayetlerine kar§l da fen ve tecrube alemin
de aykm bir §ey isbat olunmaml§, bilakis onun beyanatlm daha iyi bir 
vuzuh ile anlamaya yard1m edecek hakikatlar ke§folunmu§tur ve olu
nacaktlr. Bundan §U neticeler de <;1~ar : Yukseklik ve alc;akllk izafi ol
dugu cihetle arz1m1zdaki gozumuzu ·ve goru§ §artlanm1z1 degi§tirmeye
rek rasad noktas1 hangi cirm farzedilirse, sema adedi ve vaz'iyyeti de 
onunla mutenasib olur. Merkeze dogru a§ag1 inildikc;e semalar c;ogallr, 
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goge dogru ylikseklere <:;lklldlk<;a semalar azallr. Ve hepsinde arz adedi 
de sema adediyle mlitenasib bulunur, ((Yerden de onun benzerin dlis
tliru §a§maz. Rasad noktam1z Zlihre olsa idi de yine gordliklerimizi go
rebilseydik o bak1mdan sekiz sema sekiz arz hesab stmi§ olacakt1k, bu 
suretle Utarid'den baksa idik bu acted dokuz olacaktl. Gline§'ten baksa 
idik tam on adedine <:;Ikac;aktl, fakat onlardan bakarak bunlan gorebil
mek ic;in gozlerimizin daha fazla incelikleri sec,;ebilecek derecede kuv
vetli olmasi iktiza edecekti, yoksa yine arzn;mzdaki tarzda yedi ile da
yamp kalacaktik. 0 halde ha~ikaten onlarda bulunarak kendimizin ve 
gorme §artlanmizm ne olacagml kestirem~zsek de arzci.a bulundugumuz 
halde gordliklerimizi esas alarak mlilahazam1z1 ylirlittiiglimuz surette 
arznmzdan itibaren yedi sayabildigimiz semalan, gline§ten itibaren say
digimizda ona c,;1kannz. Ve bu suretle onuncu semada blitiin gline§ 
manzumesinin birle§mi§ oldugunu mlitalaa ederek gline§i bir merkez 
ve arzdan altmc1 olan ve onuncu semay1 bir muhit olarak mlilahaza et
tigimizde biri gline§ manzumesi biri de sabit gezegenlere ait olmak lize
re iki arz ve iki sema saymam1z lazm1 gelecegi gibi arzll111Zl bir nokta 
ve blitiin ecram alemlerini bir muhit yahud blitiin madde ve ecram 
alemleri bir nokta ve zihnimizden blitiin fezay1 bir muhit olarak mli
lahaza ettigimiz surette de ancak bir arz ile bir sema hesab etmi§ olu
ruz ki genellikle arz ve sema denildigi zaman bir alt ve list kar§Illgm
dan ibaret olan bir ikilik ifade edilir. Sonra daha ilerisine gec,;emedig;i
miz bu merkezle muhit arasmda bir §akul vaz'iyyetinde bulundugumuz
dan dolay1 muhit de alt1 ciheti ta'yin eden alt1 nokta olup bunlardan 
yedincisi olan merkez noktasmda dli§ey bic;imde kesi§erek get;en lie; 
dlizlemin birbirine c;arp1lmasmm sonucu olmak lizere uzunluk, geni§
lik, derinlik dedigimiz lie; boyutu ihtiva eden bir kemmiyy':)t ve _mikdar 
mefhumu ile cismiyyet mahiyyetinde birle§tirdigimiz zaman da blitiin 
arz ve semay1 blitlinliyle cismani bir alem olarak dli§linmli§ olur ve boy
le en son muhitte alt list izatetleriyle tekablil etmi§ alt1 noktanm ye
dinci bir merkez noktasmda bir birle§ik di.izen ve binaenaleyh yine ye
di adedinin ozel bir tasnifi olmak lizere has1l olmu., tek bir cisim sure
tiyle kendimize doneriz ki bu da bir merkez halincle bir noktadan iba
ret bulunan nefsimizle kaq1m1zdan ihata etmi§ bulunan bir afak mu
hitinin, yani (( benn ile (( ben olmayann m bir tekablil ve izafeti halinde 
tecelli eder. Demek ki bir cisim tasavvuru i<;in yedi ado:;diyle izafet ve 
birlik kanununun bizim ic,;in ihmali kabil olmayan pek bliylik bir hii
klim ve ehemmiyyeti vard1r. Blitiin alem i<;inde kendimi bir noktadan 
ibaret olarak buldugum ben, bana mukabil muhitimde mevki' alml§ 
altl noktay1 bir izatet ve birlik nizam1 ile kendimde birle§tirmeden en 
az yedi adedinin tasnifiyle kendimde bir birlik bulmadan ne en kli<;lik. 
ne de en bliylik bir cisim tasavvur edemem. Bu sebeple alemi yalmz 
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t:ismfmi nokta-i nazarla kiilli bir cisim halinde tasavvur ile ihataya c;a
h~tigim s1rada b'3hemehal kendimde bu yedi noktanm intibakml duy
mak m~cburiyetinde bulunurum. Bunu duydugum anda da benimle 
ben olmayan muhitim arasmda kar§Illkll bir izafet nizam1 ic;inde bir 
noktadan ibaret kald1gm1 duydugum kendime goziim ac;Ilffil§, fakat da
ha ileri gitmekten iktidars1z kalmi§ bir halde donerim. «Goziinu dondur, 
bir b1kkmllk gore bilecek misin?)) Lakin gozum a~1lm1§ ve daha ilerisine 
gidemedigim muhitimin suretini yakalay1p getirmi§ olan ruh ve §Uuru
mun k1ymetini tannni§ oldugum cihetle ben .. kendimde o cismani mu
hit~ mahkum ve mahbus kalmak istemeyeLk arzm iizerine <;Ikt1g1m 
gibi, onun da iistiine c;1kmak ic;in yine c;abalanm. Bu kerre de doner 
mucerred §Uur delaletiyle bir de s1rf ruhani yoldan giderek bir mii§a
hede ve tasnif daha yapmak ic;in harekete gelirim. Yine kendimden ba§
layarak §Uurumda bana kar§l yer alffil§ bulunan alemlere dogru bir 
daha gqzumu c;eviririm. Bu kerre ruhani nokta-i nazarla olan bu ikin
ci miilahazaya gelelim: Bu haysiyyetle kendimize bakmca §Uur alemi
mizin bir gogii demek olan gonliimuzde, nefs-i nat1kam1zda bir arz gibi 
((Ben)) vicdanmm merkezi bulunan kalbimizde, iman ve irade §Uuru 
uyand1rmak iizere muhit ile alakadar yedi pencere buluruz ki bunlar
dan bize mutemadiyen ruh sirayet eder. Be§i yalmz cismani muhit ha
diselerine naz1r olan be§ duyu, altmcisl onlarm '3lde ettikleriyle daha 
ilerisine naz1r olan ak1l ve mantlk, yedincisi herkeste sarih ve kavi ol
mamakia beraber hepsinden geni§ olan ilham ve vahiy kuvvel'3ridir. i§
te biz, §UUr alam denilen bu yedi pencereden kalbimize inip <;lkan ruh 
ve basiret nurunun kuvvet ve za'fma gore hakikattan haberdar olur ve 
ona gore !man ve irade cehdiyle ak1betimiz olan gayeye dogru yi.iruruz, 
nefes allrken cigerlerimize kabiliyyetlerine gore hava girip <;1kt1g1 gibi, 
hiss ve idrakde de §Uur alamm1za ruh inip 91karken o cereyanlan yerli 
yerine hakk1yla !sal ve tevzie hizmet eden ve melaike denilen birc;ok 
gizli ve hay1rll, maddi ve ma'nevi kuvvetler bulundugu ve manialan 
bertaraf ederek idrakimizi, imammiZI, irademizi takviye ic;in c;all§tlgl 
gibi bilakis o ruh cereyanlannm bize ini§i s1rasmda yol kesen e§kiya 
gibi pusu kuran, varidatimizl soymaya ve hie; olmazsa vehim ve haya
le sevkederek sikl§tlnp bizi aldatarak neuziibillah idrakimizi, imamml
Zl, irademizi gizliden gizliye sap1tlp bozmaya c;all§an maddi ve ma'ne
vi bir tak1m §err ve alc;ak kuvv'3tler de vard1r ki bunlara da Cinn ve 
$eytan denilir. Dostu dii§man veya dii§mam dost zannettiren bir ve
him, biri iki, egriyi dogru veya bilakis gosteren bir hayal, iyiyi kotii, 
kotiiyi.i iyi zannettiren bir fikir, bo§ yere gonliimiizii imrendir'3n veya 
buland1ran bir ru'ya veya soz intiba1 hep gizli veya ac;1k bir §eytan par
magidir ki bunlar bizimle gokyiizi.i arasmda kotuliik icra ederler. Bun
Jar olmasayd1 biz hie; bir his ve irademizde hata etmez, her hususta 
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hakka intibak ederdik. Bizim bunlardan korunabilmemiz i<;in de birin
cisi; nefsimizin fltri bir kabiliyyeti, ikincisi; inmekte bulunan ruh ce
reyam.r.nn tam ve kabiliyetimizle miitenasib olarak §iddet ve kuvveti. 
<;unku misal yoluyla hafif bir elektrik cereyam ve hafif bir ziya huz
mesiyle gelen bir intiba' kafi derecede aydmlatmay1p aldatabilecegi gi
bi, bir gozun tahammiilunden fazla bir §iddetle gelen bir ziya ceryam 
da §a§lrtlr, matlub olan hakikatl hak.k1Yla gostermedikten ba§ka bus
butiin orter veya bakam mahvedecek bir kah1r ve felaket olabilir. U<;iin
ciisu de, iradenin hududunda bu varidatm vahyin kaynagma kadar 
yekdigerine mutabakatlarmm derecesi gozetilmek laz1md1r. i§te bize 
boyle bir merkez noktas1 gibi tecelli ederek ((Ben>i dedirten nefsimizle 
muhitimize tabaka tabaka intibaklffilZl ifade etmek suretiyle bizi ha
kikattan haberdar edip duran ruh cereyanma giri§ ve <;lkl§ halinde a<;ll
ml§ bulunan yedi §UUr noktasma i<;inden ve dl§mdan varid olabilen 
yedi nevi olaylar ve idrak alemleri de benlik zeminimizi sarml§ bulu
nan yedi semad1rlar. Yani dokunma muhiti, tad alma muhiti, koklama 
muhiti, duyma muhiti, gorme muhiti, akl ve mantlk muhiU, ilham ve 
vahiy muhiti demek olan bu yedi alem, aralarmda tabaka tabaka <;e
§itli ve aym zamanda birbirine uyan birer tecelli tarz1yla vicdamm1za 
intibak~an nisbetinde bizim hem atak1m1zla hem de kendimizle intiba
klmlzl te'min eden bir birlik nizam1 arz ederler ki duyu ve gorii§le
rimizden uzak olan Hakkm varhg1 da boyle butiin zahir ile batmm in
tibakl noktasmdan dogan iman ve irfan nuruyla sezilir, tammr ve gon
liimuzde o nisbette has1l olan heyecam mahabbetle samimi kalbimizden 
irade ruhu co§arak misal yoluyla rahmet duzlugunde magfiret ve nd
vana yukselmek uzere vazife ve amel §UUrumuzu faaliyete getirir. Hasl-
11 gune§i,merkez tutarak arz1m1zdan cismani nokta-i nazarla afaka bak
tlglmlzda; nazanm1z rasaddan rasada aydan yukan gezegenlerin yo
runge ve hareket noktalanm mutalaa ede ede birer muhitte yukselerek 
butiin gune§ manzumesi hududu sonunda altmc1 semada nisbi bir son 
bularak hususi rasad ve hesablanm1zm fazla nufuz edemedigi saYlsiz 
sabit y1ld1zlar alemine dayamr, onu da toplu bir bakl§la kavrayarak 
hepsini ((i<;inde yorungeler bulunan» yedinci semada miilahaza ede· 
rek orada da butiin cismiyyet intibam1 kaplayan ve otesine nufuz kabi. 
olmayan son bir miintehaya dayamr. Bu suretle bu yedi semada, biris1 
arz1m1zdan altmc1 semada manzumemize nihayet veren nisbi bir Sid 
re-i Munteha, birisi de yedinci semada cismani aleme nihayet verer. 
umumi bir Sidre-i Munteha bulundugu gibi, oradan cismaniyye.tin ate· 
sine <;1kabilmek i<;in tekrar kendimize · donup ruhani nokta-i nazarla 
baktlgillllZ zaman da birisi' yine altnic1 sema olan ma'kuller muhit 
muntehas1, birisi de daha geni§ olan yedinci semada ilham ve vah1~ 

muhiti muntehas1 olmak uzere iki Sidre-i Munteha var demektir. F i.· 
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---------------------------------------
vaki' Sahih-i Miislim'de rivayet olundugu iizere; Mi'rac hadislerinin 
birinde Sidre-i Miinteha altmc1 semada, digerlerinde de yedinci sema
da gosterilmi§ bulunmasma nazaran sahih olan bu iki hadisin cem'in
den yedi semada iki Sidre-i Miinteha bulundugu anla§Ihr. Rasulullah'
m mi'racl hem cismani, hem ruhani olmak haysiyyetiyle de yedi sema 
hakkmda bu iki haysiyyeti birle§tiren bir gorii§ ta'kib etmek laz1m ge
lir. S1rf cismani nokta-i nazardan gorebildigimiz yedi sema ile ruhani 
nokta-i nazardan miilahaza edebildigimiz yedi semay1 mukayese ve tat
bik ettigimiz stlrette ise ikincisinin evvelkisinden dah~ geni§ olarak cis
maniyyetin otesindt:1 ma'ktllleri miicerrede; ilham ve vahiy hududuna 
kadar vard1griu teslim etmek gerekir. <;unkii cismaniyyet semalanmn 
en geni§ hududu nihayet be§ duyumuzun en geni§i bulunan gorme his
si ile son buldugu s1mrdan ma'kuller sahasma dayanmakta oldugundan 
hissen ilerisine ge<;emeyip otesini kapah buldugumuz ve ancak bu sa
hadaki ihsaslanm1zm terkib ve/intibakmdan ak1l ve mantlk idrakleriy
le miilahaza edebildigimiz ve iizerimi~de biitiiniine gok adm1 verdigimiz 
muhitten ibaret kald1g1 cihetle gerek bu sahadaki rasad ve tecriibeleri
mizden fikir ve k1yas yoluyla ge<;tigimiz ma'kuller muhiti ve gerek va
hiy menbamdan aldig1m1z iman ve irfan nurlanyla daha geni§ olarak 
miilahaza ettigimiz mutlak ruh muhiti, cismani semalan ge<;ip «Kiir
sisi gokleri ve yeri ku§atmi§tlr.» ayeti uyarmca arz1yla beraber onlan 
i<;inden ve di§mdan ihata etmi§ bulunan Kiirsi ve Ar§ rnuhitine kadar 
yiikselen bir Sidre-i Miinteha ifade etmektedir. ~u halde «'J-oziinii bir 
kerre 9aha <;evir, bir tutars1zhk gorecek misin?n emri, gbziimiiziin gor
me hissinde dayamp dondiigii ve gozlerimize aksedebilen cismani ziya
larm, yerini akhmiza terkederek zulmete daldlgl cismani aleme ait na
zar sonra «Goziinii sonra iki kez daha <;evir ... » emri de ihsaslanm1zdan 
maada ak1l ve basiretimizin dahi tecriibe, tasavvur ve tefekkiir ile ihata 
edemeyerek dayamp kald1g1 ve daha ilerisine gidemeyerek acz i<;inde 
tekrar kendimize yansldlgl ruhani aleme ait nazar hadlerini basar v~ 
basirete tamtmaktad1r. Bu iki vecih ile her iki alemde de kendimizden 
ve arz1m1zdan yiiriiyen nazarlanm1z, yedi sema muhitleri i<;inde mah
stlr olarak nisbflikten mutlak1yyete dogru birer miintehaya dayamr ka
ht. Biz bunlarm her birinde muhtelif varhk mertebelerinin derece de
rece yekdigerine mutabakatlan nizam1 i<;inde bizimle intibaklan nok
tasmda bulunarak kendimizle afakimiz arasmda duydugumuz vahdet 
§Uurundan Hakk'm zatmm birligini ve Hakk'm miilkiiniin geni§lik ve 
azametini ve bunun i<;inde kendi haddimizi ve hareketimizin hedefini 
sezer tamnz. Yalmz cismani nokta-i nazarla bakanlar, kiillii ihata et
mi§ olan Hakk'm zatmm birligindeki yiiceligi ve azameti ile «Rahman 
Ar§'I ku§attL» tecellisini yalmz cismani bir k1yas ile miilahaza ederek 
te§bihten kurtulamay1p tecsim vadisinde saplamr kahrlar. Ve Allah'm 
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Ar§ iizerinde istivas1m bir ktilli cisim halipde mtilahaza olunan mahluk 
alemin tizerinde hie; bir cisme benzemez diger bir cisim gibi farz eder
ler. Bununla beraber her §eyi zahir ve batmmdan ilmi ihata ile ihata 
etmi§ oldugunu da tasdik ederler. Bu ise ilmi varllg1 itiraf ile beraber 
Hakk'm ilminin, Hakk'm zatmdan daha geni§ ve daha biiytik oldugunu 
farzetmek demek olur. Halbuki butun kemal s1fatlanm cem'etmi§ olan 
Hakk'm zatl elbette s1fatmm her birinden daha ytiksektir. Ve bu yiik
seklik mekani ve cismani degil, zati ve hakikidir. ilmi varllg1 sezip te 
yalmz ruhani nokta-i nazarla bakanlar da ktillti ihata eden Hakkm za
tmi butiin ruhaniyyetlerin tisttinde bir kulli ruh gibi mtilahaza eder
ler ve kendilerini muhit olan cismani alemin btituniiyle ruhani alemin 
biitununun dahi intibakma kefil ve hakim kiillti ihata eden, dereceleri 
yiikselten Ar:fm sahibi, rrKullanndan dilediklerine emri ile ruhu ilka 
eder.•> buyuran Hakk'm zatmm her ikisinden daha ytiksek ve daha bii
yiik «Ki 0, Aliyy'dir, Kebir'dir>J olmas1 laz1m gelecegini dii§iinmezler. 
Ve mucerred fikri bir seyr ile hakka vas1l oluverdiklerini zannederler. 
Hatta kendilerini hakta ifna ederek ytice birlige ytikseltecek yerde hak
kl kendilerinde ifna etmek suretiyle a§ag1 birlige dti§erler. Halbuki zi
hin ile vaki'' enftis ile afak, ruhani alem ile cismani alem bir noktada 
intibak etmeyince Hak sezilmez, ruh ve cisim Hakk'm aym degil, ilahi 
miilkd_e Hakk'm vticuduna delalet eden birer ayettirler. Mtilk elinde 
olan Hakk'm zat1 ise her §ey tizerine kadir, her §ey tizerine §ahiddir. 
<<Biittin i§ler O'na dondurultir.n Allah Teala'nm zatmm mertebesinde, 
ahaddiyet makammda yiicelik ve azametine bir gozatl§l kadar bilgi sa
hibi olabilmek ic;in cismani alem ile ruhani alemin birbirine mutablk 
olarak Hakk'm birliginde fani olduklan bir Sidre-i Miinteha'da ga§yol
mak laz1m gelir. Ruh ve cisim alemleri bizim mevcudiyetimize nazaran 
Hakk'm yakmhgma uc;mak ic;in ac;Ilml§ iki kanat gibidirler ki Rahman'
m miistevas1 bu iki kanadm yumuldugu Sidre-i Miinteha'nm iistiinden 
tecelli ederek butun Ar§'l, vucudu ihata ve istila eyler. Nitekim «Mtilk 
elinde olan ne yticedir. Ve 0, her §eye kadirdir.l• ayetinin kalb-i Mu
hammediye nazil oldugu bu Mtinteha Sidre'sini i§'ar ic;in yedi sema hil
katini ve onlarm mutabakat nizam1m ihtar akabinde cismani alem
lerin muntehasma dikkat c;ekerek; «Gbztinti <_;evir.. .n buyurulduktan 
sonra J:lii:ani seyr ile teemmtile meydan vermek tizere sonrahk ifade 
eden ( ~ ) ile <<sonra gbziinii iki kere daha c;evirn ayetiyle tekrar 
nazar eclilmesi emrolunmu§ ve bunda iki nokta-i nazarm cem'ine i§aret 
olunarak da bilhassa <dki kerren kayd1 ile takyid edilmi§ ve ancak on
dan sonra emre cevab olmak iizere miintehada ilahi tecellinin azameti 
kar§Ismda kendinden gec;ip fena-fillah ile istigrak halinde dayamks1z 
olarak uyand1ktan soma neticede bakii-billah §UUru ile ubudiyyetin mli
kemme.lligi i<;in bakl§ ilkesi olan nefse dbniilecegi anlat1larak «gbz um
dugunu bulamay1p bitkin ve yorgun dii§er.•J buyurulmu§tur. 
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Diinya Gogii 

«Andolsun ki dunya gogunu de kandillerle donattlk. De ki: o, Rah
mand1r. Biz O'na inand1k ve tevekkiil ettik.ll beyanlan da miilk-i ilahi'
de mertebeden mertebeye hep oyle iki kanatll olarak olumden hayata, 
ataletten sa'ye, azabdan rahmete, sefaletten saadete, fenadan bakaya, 
ne§r ve ha§r i<;in baka-billah ile musteva-y1 Rahman'a vuslat ve isti
nad gayesine ermek uzere seyr ve siihlkte yalmz haz1r olmakla yetin
meyip pratik Qlarak ta u<;mak i<;in en vaZih fark ve buttin ayetlerine 
basar ve basir~t ehlini ir§ad ve §eytanlar ile kafirleri ate§in mermilerle 
sefalet ve husran vactisine kovmak ve uzakla§tlrmak i<;in hakikat1 a<;1k
lamad1r. «Nun, kaleme andolsun kin suresinde de «Muhakkak ki sen, 
biiytik bir ahlak uzeresin. Ve muhakkak ki senin i<;in minnet edilmez 
bir ecir vard1r.n niteligiyle ahlakmm azameti ve ecrinin sermediyyeti 
beyan buyurulan Muhammedi hakikatm Mi'rac1 ve Necm suresinde : 
«Hemen dogruluverdi ve o, en yiice ufukta idi. Sonra yakla§t1, derken 
sarkiVerdi. iki yay kadar, yahut daha da yakm oldU. ll ayetleriyle beyan 
buyrulan Mi'rac1 da cismani ve ruhani iki niteligin birle§mesi basama
gmda cereyan etmi§ ve Mearic suresinde: << Yiiksek derecelere sahib olan 
Allah tarafmdan. Melekler ve ruh, mikdan elli bin y1l olan o derecele
re bir gunde yukselirler. l) ayetinde de iiluhiyyet basamaklanna yuksel
mek i<;in yalmz cisimler alemi §6yle dursun onu bit lahzada kat'eden 
melaike ve ruhun bile ruhani seyr ile elli bin senelik bir zaman dilimine 
muhtac olacak §ekilde daha a§ag1 bir mertebede bulunduklan ihbar ve 
binaenaleyh o Sidre-i Miinteha'da biraz sabr-1 C~mil luzumu da emir 
ve ihtar olunarak mekan ve zamandan miinezzeh olan Hakk'm zatmm 
butun cismaniyyet ve ruhaniyyet alemlerinin toplam mertebesinden de 
<;ok yuksek ve ustUn olduguna ve maamafih biraz sabr-1 Cemil ile Mi'
rac '1 Muhamrrtedi'nin o harime ula§masma da i§aret buyurulmW:?, mi '
rac hadislerinde de yedi gok hem cismani, hem ruhani haysiyyetlerle 
ifade olunarak Cibril ile beraber yedinci sema nihayetinde Cennet el
Me'va'nm bulundugu Sidre-i Miinteha'ya ve oradan yalmz olarak Ar§'1 
Hakk'a vanlml§ oldugu anlatllml§tlr. Bu hadiselerde, uzerinde yaratll-

. d1gm11z arz1m1zm semas1 birinci olduguna i§aret olarak birinci sema 
Adem'in makam1, ikinci sema Yahya'nm makam1, ii<;uncu sema Yu
suf'un makam1, dordiincii sema isa'nm makam1, be§inci sema Harun'un 
makam1, altmc1 sema Musa'mn makam1, yedinci sema ibrahim'in ma
kam1 oldugu ve buraya kadar yukseli§te Cibril ile gidilip sonra da daha 
ileri ge<;ildigi haber verilmi§ olmakla her iki haysiyyete tenbih olun
makla beraber evvel-emirde isra'y~:t cismani alemden ba§lamld1g1 anla
tllm1§t1r. 0 halde, ruhani seyr cismani seyirden geni§ ve vahiy makam1 
ak1llar alemini de muhtevi olarak Kursi ve Ar§'a varmak hasebiyle biz 
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de yedi semay1 ilk ·nazarda cismani aJeme ikinci nazarda ruhani aleme, 
sonra onlann nizam ve intibak1 ile birle§me mertebesinden Hakk'm 
Ar§'ma yukseli§ ve orada fena ve beka zevkini tadarak mensub oldu
gumuz Hakk'm mtilkunde hayat1m1zm ba§lang1<; ve sonucu ile haddi
mizi ve gayemizi tamtan bir intibah, bir iman ve vazife §Uuru ile yine 
mertebe mertebe kendimize donerek fiilen ve hakikaten o gayeye yu
rumek i<;in muhakkak idrak edilmesi gereken varllk yukseli§ ve menzil
lerinin his, ak1l ve iman nokta-i nazarlarma gore umumi haysiyyetten 
k1saca bir telhis ve tasnifi olarak mtilahaza etmek uzere evvelemirde 
gorme hissi ile rasad bak1mmdan, cismani haysiyetle mutalaadan ba§
layan bir s~yir ta'kib etmeyi muva.f1k buluyoruz ki bunda yedi semanm 
otesi Kursi ve Ar§ olmak uzere ihsasm otesi olan ak1l ve vahiy muhiti
ne birak1lm1§ v·~ bl! suretle ruhani ve hakiki semalar;m gorti§ <;en;eve
mizi tahdid eden yedi semadan daha <;ok ve daha yuksek oldugu da an
la§Ilml§ bulunur. Oyle ki bu yedi semanm toplamma yalmz dunya gogu 
demek caiz olur. 

Bi~ii:n bu cismani mtilahazada nokta-i nazanm1z ti<; buudlu, cisim 
oldugunu soylemi§tik. Zamamm1zda bir tak1m zevat ondan ileride dort 
be§ ve belki daha ziyade buudlu yani en, boy, derinlik dedigimiz ti<; bu-

. uddan fazla buudlarm dikey olarak kesi§mi§ olac.agl cisimler tasav
vur olunabilecegini ve yedi semay1 o nokta-i nazarla cismani olarak 
mtilahaza eyleme~ kabil oldugunu da bir faraziye halinde soyluyor
lar. Biz ihsaslanm1zm mahsulU olan tecrube ile zihnen noktadan, hat
ta <;izgiden yuzeye, yuzeyden cisim tasavvuruna ge<;iyoruz ve tecru
bemize nazaran bir cisill).de yukarda arz ettigimiz vechile dikey olarak 
kesi§mi§ ti<; buuddan fazlasm1 ger<;ekte bl'.~amlYoruz. Bulamamak hadd-i 
zatmda bulunmamayl gerektirmeyecegi, bulunmamaktan, bulunmayl§ 
laz1m gelmeyecegi cihetle bir noktada ti<;ten fazla dikeyin kesi§ebilece
gini farz etmekte zahiren bir tenakuz gorunmez. Cisim ti<; buudludur 
demek zati bir vucub ile aklen zaruri bir kazwye degil, ancak ger<;egi 
ifade eden bir mutlak ve genel onerme gibi gorunur. Fakat bu onerme, 
bile§ik onerme olmaytp yuklem olan ti<; buud mefhumu, ozne olan ci
sim mefhumunda dahil bir analitik onerme olmak haysiyyetiyle mut
lak cisim tasavvurundan zaruri olarak <;1kanlm1§ bedihi bir zorunlu 
onermedir. <;tinku biz bir cisim diyebilmek i<;in daha evvel ti<; buudun 
kedi§mesini bir ilke olarak almi§IZdlr. Ve bunu allrken ti<; buuddan her 
birini mtilahazaya ba§langi<; aldig1m1z duzlemlerin ve onlan mtilaha
zaya esas olan duz <;izgilerin sonsuz olarak azalt1lmas1m farz ederek on
Ian uzatan sonsuz <;evreye gottirerek mtilahaza etmeye de all§IDl§lZdir. 
Bundan dolayt tnutlak bir cisim tasavvur ettigimiz zaman onda ti<; bu
ud tasavvurunu sonsuzda bile zorunlu esas olarak dti§U.nuruz. Ve ti<; 
buuddan fazlas1m tasavvur ederken sonsuza kadar ozne olarak ald1g1-
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m1z ilke ile ~IkiDI§ olacag1m1z cihetle z1mni bir tenakuz goruruz. Ve o 
halde ona sade cisim degil, cisimden fazla bir §ey nazanyla bakmaya 
mecbur oluruz. Bu i'tibar ile u~ buudludan fazla bir cisim tasavvuru 
bize mantlk sahasmdan haric gibi gelir. Bununla beraber §Unlan da 
bilmek icab eder: Bir cisim tasavvurunda u~ buudun zaruri esas olma

·s1 daha ziyadesinin olmamasm1 gerekli k1lmaz. imkamm yok etmez. Bi
zim ihs;ls ye t~crube sahasmda butiin idraklerimiz nisbi ve binaenaleyh 
onlardan almmi§ olan cisim tasavvurumuz dahi izati ve sonludur. Her 
izafet mutlak bir muhit dahilinde bir sonluluk ile ml.ilahaza olunabilir. 
Biz sonsuz bir muhit ile mahdud bir cisim tasavvur edebiliriz, lakin 
muhitsiz olarak sonsuz bir cisim tasavvuru tenakuz olur. Kendimize 
kar§I hie; bir nokta kabul edemedigimiz mucerred bir feza bize bir cis
miyyet degil, hie; bir §ey ifade etmez. i§te bizim ihsas ve tecrubeden 
almma olan bl.itiin ilimlerimiz en nihayette mutlak bir muhit dahilin
de bir nisbet §UUru ile o muhite bir izatetten ibaret bulundugunu ve o 
muhite vanlmca bu nisbetlerin tiikenecegi ve hakiki ilmin ve vucudun 
hepsini ihata eden Hakk'm zatma ait oldugunu ve §U halde gerek ci
sim ta~avvuruna ve gerek Hakk'm muhitinden berideki sair idrakleri
mize o hakikatta mutlak bir idrak k1ymeti atfetmeye hakk1m1z olm?-dl
gm1 izah etmek isteyenler u~ buudlu cisim tasavvurunu da esasen iza
fi ve sonlu olarak almmas1 geregini ve eski matematik~ilerin, kelfl,mc1-
larm «Bl.irhan-1 Turs» ve «Bl.irhan-1 Sullemi>> adm1 verdikleri bftrhan
larla isbat ettikleri gibi bizim cisim dedigimiz §eyin sonsuz oliQ.a)/)p son
lu bulundugunu dl.i§l.indurmek uzere ondan otede dort, be§ ve daha zi
yade boyutlu alemleri caiz ve mumkun oldugunu tasvir ic;in §6yle bir 
k1yas yl.irutml.i§ler: Nokta; c;izgin!n, ~izgi yuzeyin, yl.izey cismin bir s1-. . 
nm olarak ml.ilahaza edildigi gibi bizim bulundugumuz uc; buudlu ci-
sim aleminin de dort, b~~ veya daha ziyade hirer cisim alemlerinin bir 
yl.izeyi veya ~izgisi veya bir noktas1 mesabesinde bir smm gibi ml.ila
haza edilebi1ecegini soylemi§lerdir. Buna nazaran sema tasavvurunda, 
mekani buud mefhumundan aynlmamak uzere yedi sema hakkmda ci
simler alemini bizim alemimizin Slflra inecegi yedi buudlu bir alem mer
tebesine kadar <;1kmak ?zere §6yle bir ml.ilahaza yurutl.ilebilir: Uc;u bi
zim bildigimiz. uc; buud aJemi, dorduncusu bu alemin bir yuzey mesa
besinde kalacagl dort buudlu alem, be§incisi bu dorduncu alemin bir 
yuzey ve bizim alemimizin bir c;izgi mesabesinde kalacagl be§ buudlu 
alem, altmCISl bu be§inci alemin bir yl.izey ve dordl.incl.inl.in bir ~izgi ve 
bizim alemimizin bir nokta mesabesinde kalacag1 alti buudlu alem, ye
dincisi de bu altmc1 alemin bir yuzey, be§incinin bir c;izgi, dorduncunun 
bir nokta, bizim alemimizin de Slf1r, yani hi~ mesabesinde kalacag1 ye
di buudlu bir alem diye dU§Unebiliriz. Ve art1k \{endimizin Slflra indi
gimizi duydugumuz lahzada daha fazla tenakuza · dl.i§memek i<;in bu ar-
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tlk k1yas1 daha ileri gotUrmeye salahiyyetimiz olamayacagm1 anlayarak 
kendimize dontip diger bir aleme intikal ile ytikselebilecegimiz lahzaya 
kadar hayat vazifemizi ifa edebilmek tizere nisbi ve izafi alemimizin 
tahlil ve terkibi ic;inde c;alv~mam1z luzumunu kavram1~ oluruz .. Boyle bir 
mtilahaza da bu ayetin mazmun ve cereyanma muhalif dti§mez, muva
flk olur. Ancak bunda tak1lacak birkac; nokta vard1r. 

Birincisi; cisim tasavvurunu tic; buuddan ilerisine atlat1rken ilk 
ad1mda kendimizden ve ba§lang1r; noktam1zdan t;lkilli§ bulundugumu
zun farkma varmayarak artlk bir cereyana kap1ld1ktan sonra sonsuzda 
da bir daha kendimize donmemek tehlikesi. 

ikincisi; ihsas ve tecrtibemiz dahiline girebilen izafet noktalanmlz
dan onu tahdid eden mutlak muhite dogrudan dogru intikal edivere
cek yerde mesafeyi uzatmak ic;in dolambac;lara sapml§ olmak. 

UGtinctisti; izatetimiz dairesinin muhiti dahilindeki boyut ve uzam 
mefhumunu o muhitin otesiyle s1mrlamaya hakk1m1z olmamak laz1m 
gelirken onu peyderpey artt1rarak uzatmak salahiyyetini nereden aldl
glmiZl dti§tinmemek. 

Dordtinctisti; dti§tindtigtimtiz takdirde ise boyle gittik<;e artan bir 
k1yas ve mtilahazada ma'lumumuz olan tic; buudlu cisim muhitinden 
di§a dogru mticerred zihni olan bir hareketle atlayl§ ve bu suretle ku
§atllmi§ oldugumuz cismani muhitte::1 t;Iklp mticerred ak1l ve gontil mu
hitinde ruh alemine dalilll§ bulundugumuzu V'= §U halde enine boyuna 
ilave etmi§ oldugumuz .buudlar vaki'de cismani ve mekani boyutlar, 
uzamlar degil, s1rf .zihnimizin ma'nevi imtidad1 nisbetinde ba~lang1c; 

noktam1za tamamen mutab1k olmayarak izatetimiz nisbetipden fazla 
bir surette faraz1yel~r ile uzatt1g1m1z ma'nevi buudlardan ibaret oldu
gunu, boyle olunca da Hakka vusul ic;in cisim tasavvurunu Slnlrlama 
ve artlrma ile ugra§maktansa 0 tasavvuru yaparken ruh aleminde yti
rtidtigtimtizti bilerek her iki alemin muhitine dogru ytikselmek en sag
lam bir hareket olacagm1 kabul '=Ylemek laz1m gelir. Bunu iyi dti~tin

dtigtimtiz takdirde de alacaglll11Z netice §U olur: Uc; buudlu cisiLl ale
mimizin muhitinde diger cismani bir buud ya vard1r ya yoktur. Evvela 
yok dememiz lazm1 gelir, c;tinkti o muhit bizim fikrimizde uzamlanml
zm son noktas1 olmak tizere dti§tintilmti§ bulundugundan hilaflm farzet
mek bir tenakuz olur. Bilfarz belki vard1r dersek o buud, yine gerc;ek
te bizim ma'lumumuz olan tic; boyutun varsay1lm1§ olan bir uzammdan 
ibaret olarak dti§tintilmek laz1m gelir. Qtinkti k1yas birimimiz ondan iba
rettir. Tecrtibe yolu _ile ula§maml§ bulundugumuz bir sahada yapaca
g1m1z tahmini bir k1yasta neticemizi onctillerimizin §Ull1Ulti sahasmdan 
ileri gotUrmeye asia hakk1m1z yoktur. iki kerre iki be§ eder diyemeyiz. 
6yle bir §ey farzettigimiz takdirde de onu s1rf gontil alemimizde yapar 
ve vicdamm1za intibak etmedigini bilerek su·f vehmi bir surette bir var-
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SaYJ.m olarak yapanz. 0 halde dort buudlu cisim alemi olan bir Serna 
miilahazasma ger;tigimiz lahzadan itibaren cisimler aleminden <;lkffil§ 
ma'nevi bir sahada hem de ruh ve §Uurumuza uymu§ olan dogru bir 

~ 

ruhaniyyet alemi . de gil, varsayilll1l§ bir hayal aleminde dola§ffil§ bulu-
nuruz. Binaenaleyh dart veya daha fazla buudlu bir cisim miimkiin ol
dugunu farz ve tahayyiil etsek bile, varsayim1m1z di§mda vaki' oldu
guna hiikiim edemeyiz. Bu sebeblerle biz bu farz1yeyi bir §iir gibi kay
dedip ger;mek isteriz. Ancak tecriibi idrakimizin izafiyyetini ve bildigi
miz cisim tasavvurumuzun sonunu Siflra indirecek derecey'= kadar dii
§iindi.'trebilmesi ve yalmz cismani dii§iinmeye ah§ml§ bulunanlara zihin 
ve ruhaniyyet aleminin geni§ligini de tecessiim ettirerek biitiiniinii ku
§atml§ olan Hakk'm miilkiiniin azamet ve geni§ligini tefekkiire sevket
mek gibi bir faydas1 olmak hasebiyle de kaydetmekten kendimizi ala
mayiz. 

Biitiin bu yollardan yiiriimek ir;inse ilk §artm hayat ve §Uur oldu-
. gunu ve biitiin §Uurlanmizm mutlak bir muhite dayanan bir izaJet ni
zami ve kadrosu ir;inde an be an lemha lemha yaratilmakta bulundugu
nu unutrnamak lazm1 gelir. Oyle olunca da §Uurun halikma arz-1 tesli
miyyet etmesi i<;in kendini ve kendinin an be an hudus ve mahlUkiyye
tini duyabilmesi kafidir. ~uuruna §uur sahibi olarak kendisini tamyan
lar uzag;a gitmeden her §Uurun muhtevas1 ir;erisinde Halik'mm bir aye~ 
tini goriirler ve onun yamnda, oniinde ve sonunda "Nerede olursaruz 
olun Allah, sizinle beraberdir.'' s1rnna ererler. Bu suretle seyr ve na
zarlannda Allah'! aramak ir;in degil ((Rabb1m, bilgimi artir.'' uyarmca, 
miilkiindeki nimet ve lutuflann tecelli tarzm1 daha ziyade taruyarak 
ma'rifetlerini artlrmak ve vazifelerini daha giizel yaparak ilim ve amel 
bak1mmdan O'nun nzasma yakla§mak ir;in <;ah§Irlar. Elbette §Uurumu
zun kavrad1g1 her zerre ve her cisim Hakk'm bir ayetidir. Onu ve onun 
viicud tarzm1 kavrayan §UUr ise Allah'm daha biiyiik bir lutfudur. 
Afak ve Enfiisten ilim ve amel kanadlanyla ilahi miilkte ur;mak ise en 
biiyiik devlettir. Fakat bedenimizle ir;inden t;IkamadiglrnlZ alemleri §U
urumuzla kavray1p da Rahman'm yakmhgma ruhen ma'rifet ve iman 
ile ur;abilmek ir;in cisim tasavvuru i<;inde ku§atllrni§ oldugumuz iir; bo
yuttan daha ziyadesini aramakla me§gUl olacagirniza biitiin cisimler 
alemini arzimizla semam1z arasmda kavrad1gim1z gibi iir; boyut mahiy
yetiyle kavramakla iktifa edip ondan <_;Ikmca miicerred ruhaniyyet ale
mine girmi§ oldugtimuzu tasdik eylemek ve buradan ruhani ve cismani 
iki nazarm §Uurumuzdaki intibakmdan kendimize don'=rek Hak fikrine 
kendimizi teslim eylemek §iiphesiz ki daha seri' bir yol olur. ~u halde 
yedi semayi, ya evvelki ya ikinci mana ile miilahaza etmekte umumiyyet 
i'tibanyla kendimize daha kuvvetli bir intibak vard1r. Maamafih yedi 
semay1 bilebildigimize gore, gerek semalardan yedisini ihtiva eden bir 
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manzume alemi ve gerek yedi idrak alemi; gerekse tasavvur edebildigi
miz iig buudlu cisimler aleminin iistiinde olmak iizere hakikat'lm kav
rayamadlglmlz yedi buudlu alem diye miilahaza edelim, §U muhakkak
tlr ki; Allah Teala, hakikatlarmm tafsilatm1 kendi bildigi yedi sema 
yaratml§tlr ki «hepsi birbirine mutab1k, yahud tabaka tabakad1r.» 
( J~ ) kelimesi ~a masdar, yahud cemi'dir. Miifessirlerin gogunlu
gunun tercih ettikleri vechile masdar olduguna gore miifaale babm
dan vifak ve muva.fakat gibi mutabakat manasma masdar olup siila
si'si ( .k ) nm esiresiyle ( J-:1 ) tlbk'tlr. Burada ( ~ ) dan 
hal oldugu igin zata tlbakm veya mutabakatm mevkiindedir. Yekdige
rine mutab1k, hep birbirine uygun demek olup taaddiidleriyle beraber 
aralarmdaki s1k1 nizam1, irtibatl ifade eder. Bu mana seyyarelerin her 
birindeki hususiyyetle beraber bir cazibe etrafnidaki ahenklerine mu
tablk oldugu gibi, bir ziya ile bir hararet, bir ses gibi ayn ayn hislerle 
idrak olunan hadiselerin gerek Afakta ve gerek Enfiiste yekdigerine in- · 
tibak edip kayna§arak miittefikan bir hakikat1 haber vermeleri hali
ne de mutab1ktlr. Bu intibak olmasayd1, biz tecriibe sahasmda muhte
lif duyulanm1zm ihsaslanm mii§terek bir hiss He allp da ozel bir suretle 
haf1zam1za koyamaz, iizerinde akllmlZl i§letemez, d1§ diinyadaki yer- . 
lerini ta'yin eyleyemez, Qir Hak fikrine eremezdik. Tam manas1yla §irk 
ve peri§all~lk iginde kallr, ruhumuzun birligini dahi bulamazdlk. ikin
cisi tabak, yahud tabakanm cem'i olmas1d1r ki Kamus sahibinin Besa
ir'de beyanma gore; tabak ve tabaka bir §ey'in muvaf1k1 olan kapagma 
ve ortiisiine mevzu' olup ona te§bih tarik1yla alt kata muvaf1k gelen 
iist kp.ta ve yiiksek riitbeye ve dereceye 1tlak olunur. Ve cem'inde etbak 
ve t1bak denilir. Bu manaca ( tl..b ) tabaka tabaka demek olur. Ba
Zl miifessirler de bu manay1 ihtiya:r etmi§lerdir. Bu da her iig manaca 
muva.f1ktlr. <;iinkii seyyarelerden her biri merkez etrafmda birbiri iis
tiine boyle tabaka tabaka birer gokalam te§kil ettikleri gibi idrakler 
alemimizde en a§ag1da tad alma, onun iistiinde dokunma, onun iistiin
de koku alma, onun iistiinde duyma, onun iistiinde gorme, onun iistiin
de ak1l, onun iistiinde vahiy olaylan ve baglantllan olmak iizere tabaka 
tabaka birer viis'at sahasl arzederler. u~ buudlu sema, dort buudlu se
ma ilh ... diye miilahaza olunabildigi surette ise her iki manaca «tlbakn 
mefhumu daha zahirdir. Ayette ( \il..bl ) veya ( 6..4>\.k.. ) denilmeyip 
de ( t~ ) buyurulmas1 her iki m~nanm da dogni oldugunu goste
rir. Bununla beraber bu vechile izah ed\Jm~si; as1l muradm tabakattan 
ziyade mutabakatl anlatmak oldugunu gosterir. Miifessirlerin gogun
lugunun bunu ihtiyar etmeleri de bu siyaktan dolay1 olmahd1r. Zira 
mutabakat1 takrir igin tutars1zhg1 red ile buyuruluyor ki <(Rahman'm 
yarati§mda hie; bir c;eli§ki goremezsin.n 

( ...::_, _,lA.:ll ) , aslmda tenakuz, tehaliif gibi iki §eyin yekdigerini fevt 
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eder vechile uygunsuzlugu ve peri§anhg1, ba§kahg1 demektir ki mu
nasebetsizlik ve nizams1zhk diye tefsir olunur. Yani butun bu semalan 
Allah Teala rahmet ve nimetinin eseri olarak hepsinin ustUnde kendi
sinin birligini ve kudretini, izzetinin buyuklugu ile Rahmaniyyetini ta
mttlrmak uzere yaratml§ ve o hikmet ile onlan tabaka tabaka muhte
lif eb'ad ve geni§likte yaratmakla beraber hepsini hem yekdigerine mu
tablk, hem size uygun bir nizam, hey'et ve yeknesak bir muvazep.e ve 
ahenk ic;inde yaratml§tlr. Ondan dolay1 ey muhatab, yeryuz\inde sen 
onlan o ahenk ve nizam ile ku§atllml§ bir birlik ic;inde · gorur ve onlar
dan rahmet-i Rahman'1 sezerek O'na ermek ic;in ayk1n gitmeyip vah
den nizam1 ile hareket etmek laz1m geldigini anlayabilirsin. Bak, 0 Rah
man'm yarattlgmda hie; bir nizamSlZhk, hie; bir munasebetsizlik gore
mezsin . 

( . . . ) 
«Dunya gogii» terkibini, dunyamn semas1 demek gibi izatet terki

bi zannederek yanh§ anlamaya ah§ml§ olanlar, bizim buna dunya gogu 
dememizi tuhat bulurlarsa da biz bunun dogrusu dunya s1fat, gok mev
suf olarak s1fat terkibi oldugunu anlatmak ic;in yukandan beri dunya 
gogu _demeyi tercih eyledik ki dunya hayatma dunya hayatl dememiz 
de boyledir. Gerc;i dunya lafz1 lisamm1zda oldugu gibi s1fat-1 galibe ka
bilinden ism olarak dahi isti'mal olunursa da, Kur'an'da hep s1fat ola
rak zikredilmi§ oldugundan o mazmunu muhafaza etmek laz1md1r. 

Dunya, ednanm muennesi, ism-i tafdil olup denaet yahud dunuv
vetten mii§takk olmasma nazaran, en a§ag1 yahud en yakm gok demek 
olur. Fakat bu sema-i dunyadan murad, hangi sema olduguna gelince 
bunda da iki veci~ vard1r: Birisi zikrolunan yedi semadan biri olup bi
ze dogru a§ag1da bulunan en yakm olan birinci sema olmas1d1r ki, ar
z1m1zm atmosferi!!den ve hatta yuzeyinden itibaren ay felekinin iist 
haddi.oe kadar yorungesiyle bir senede devreyledigi dairenin ic; ve dl§ 
liudududur. Buna eski astronomi bilginleri ay felegi demi§ler. Lakin 
gorunen y1ld1zlar burada olmad1g1 ic;in mufessirler bunda ihtilat eyle
mi§, c;oklan l§lklar ile suslenen dunya gogunun ay feleginden c;ok ge
ni§ olmas1 laz1m gelecegini soylemi§ler. Baz1lan da y1ld1zlarla muzey
yen olmas1 ic;in gorunen y1ld1zlarm hepsi onda olmak laz1m gelmeyece
gini dermiyan eylemi§lerdir. Behauddin Amuli buna aid olmak uzere 
Ke§klil'unde §oyle bir mutalaa kaydetmi§tir: «Dogrusu Biz dunya go
gunu susledik.» kavl-i ilahi'si y1ld1zlarm ay feleginde yerle§mi~ oldu
guna delalet etmez, belki ay feleginin onlarla muzeyyen olduguna de
lalet eyler. Filvaki' feleklerin §effatiyyetinden dolay1 o da oyledir. Ke
za «Onlarla §eytanlarm ta§lanmasml saglad1k.» kavli de y1ld1zlarm 
kendisinin dii§mesini iktiza etme~ ve binaenaleyh bundan gunlerin ge
c;i§i ile y1ld1zlarm eksilmesi laz1m gelmez, nihayet laz1m gelse .gelse ~i-
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hab denilen §U'lelerin y1ld1zlanndan aynlmas1 laz1m gelir. Bununla ·be
raber y1ld1zlann hepsi sekizinci felekte merkuz olduguna ve ay fele
ginde aydan ba§ka ylld1zlar olmad1gma burhfm ikame olunmu§ da de
gildir. ihtimiU ki rasad edilmemi§ y1ld1zlarm bir c;;ogu onda yerle§mi§
tlr de, §ihablar da onlardan dti§er. i§te ay felegini dunya semas1 olmak 
uzere bu ayete tevfik etmek isteyen evvelki astronomi ilminin fikirleri· 
nin hulasas1 budur. Bunun son f1kras1 oldukc;;a calib'i dikl:at ve Sat
fat suresinde gec;;tigi uzere zamamm1zda §ihablar hakkmdaki nazariy
yelere hayli yakm olmasma mebni buraya dercediyoruz. ~imdilik §ihab 
ve recm mes'elesine varmazdan evvel biz diyebiliriz ki: Sade ay felegi 
degil, o da dahil olmak uzere arz1m1zm birinci semas1 dahilinde aydan 
ba§ka l§lklar yok degildir. Zira yukanda soyledigimiz vec;;hile Gtine§. 
Utarid, Zuhre, Ay dordu de bu semanm dahilindedir. Arz1m1zm bu sema
Sl dabilinden bunlarla daha yukandan da semanm §effafiyyeti hasebiy
le ziyalan bize gelebilen butun y1ld1zlarla nazanm1zda muzeyyendir 
Lakin §UllU da i'tirat etmek lazlm gelir ki; bu suretle gorunen tezyin, 
yalmz birinci semaya mahsus degil, ilk mtilahazada sayd1g1m1z yedi 
semamn hepsinde de manzurdur. 0 halde «Dogrusu Biz gokyuzunu 
l§lklarla susledik.n denilmeyip de dunya vasflyla takyidin faydas1 ne 
olabilir? Bu suale verilecek cevab §U ikiden hali degildir; Ya mesabihden 
murad umumi olarak gorulen y1ld1zlar degil, arzm atmosferinin hudu
dunda fi§enk gibi parlayan, kay1p dti§en §ihab §U'leleridir denecek, ya
hud da sema-i dunyadan murad -ac;;1klandig1 gibi- zikredilen birinci 
semadan daha geni§ gorulen yildlzlar sahasmm mecmuuna §amil olmak 
uzere hissedilir olan sema hududuna kadar geni§letilm~k laz1m gelecek
tir. Evvelki ihtimal sak1tt1r. <;unku Saffat suresinde «Dogrusu Biz, dun
ya gogunu bir susie, yildiZlarla susledik.ll (Saffat, 6) diye susun, y1l
d1zlar oldugu ac;;Iklanmi§ sonra da «Hele bir te$: soz kapan olsun; delici 
bir al~v onun pe§in.:; dti§tiverir.n (Satfat, 10) diye §ihab (delici bir alev) 
aynca zikrolunmu§ bulundugu cihetle burada tezyin nokta-i nazarm
dan kandilleri hasretmek dogru olamaz. 0 halde ikinci vecih zahir olur 
ki muhakk1klann s~c;;tikleri de budur. Yani dunya gogu yedi olarak 
say1lan semalarm bize dogru alt tabakas1 olan birinci sema demek de
gil, yeryuzune mukabil olarak list tarafmda gozlerimizi s1mrlayan yu
ce tavan halindeki mutlak sema muhitinin arz1m1za kadar gorti§ alam
IDlZl te§kil eden ic;; yuzu, bize bakan alt cephesi arz1m1zm atmosferinden 
i'tibaren uzerinde gorulen ve gorulebilecek olan gorunumleri muhtevi 
olarak suslu kubbe §eklinde gozumuzde canlanan ic;; ortamd1r. Ki, ilk 
cismani mtilahazalardaki yedi serrianm dahilini ve ikinci mtilahazadaki 
yedi semanm duyumlanabilen k1sm1m ihtiva eder. Bunda dunya kaydl 
yalmz ay felekine nazaran yuksek olan mukabili degil, arza nazaran 
yukseklik demek olan gok turunun ustunde manasma ulya mukabili 
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• veya maveras1 manasma uhra mukabilidir. TIPki dunya evi, ahiret evi, 
duny.a hayat1, ahiret hayatl ta'btrlerindeki mana gibidir. Hulasa bizim 
gok dedigimiz ortamm dl§I degil, i~i, ustU degil altl demektir. Biz her 
ne gorsek bunun i~inde goruruz, buttin gordugumuz y1ldizlar, gezegen- · 
ler, sabit ylldlzlar, gokcisimleri topluluklan, burclar, tabakalar, te§ek
kuller bunun i~indir . Bunun ustU di§ yuzu, daha ilerisi, ancak Allah'a 
ve Allah'm bildirdiklerine ma'hlm olabilir. Oras1 Kursi ve Ar§ cephesi
dir. Sidre-i Munteha ve nazarlanm1zdan gizli olan Cennet el-Me'va da 
Ar§'m altmda ve dunya gogunun son haddi olan yedinci semanm dl§ 
yuzundedir. Hadislerden anla§Ilan da budur. Vas1Hn, kurb-i Hakk'a ora
dan ererler. Butun o kandlller; bizi oraya erdirmek i~in lambalar, fe
nerlerdir. Biz o haddi, o noktay1 sezmedik~e dunya gogundeki bal~I§ 
farkhhgmdan kurtulamaYIZ. 

Kandiller 

Allis! der ki : ( ~ L.all ) , sirac yani kandil demek olan ( C ~I ) m 
cem'idir. Bununla y1ld1zdan mecaz yapilmi§, sonra cemi'lenmi§, yahud 
ibtida mesabih, kevakibden mecaz yapilmi§tlr. Lugat~1larm baz1s1 mis
bah'I, sirac'm yerle§tigi yer diye tefsir eylemi§tir. Bu surette mecaz uze
re mecaz olur. Buna hacet de yoktur. <;unku sirac'm kendisine dahi 
m1sbah denildigini tasrih edip duruyorlar. Mesabih'in nekire olarak kul
lamlmasi da ta'zim i~indir ki sizin bildiginiz kandllleriniz gibi degil, 
buyuk buyuk kandlller demektir. Turlu tUrlU kandiller manasma ten
vi' i~in oldugu da soylenmi§ ise de evvelkisi evlad1r. Zahir olan murad 
da geceleyin kandllin I§lk verdigi gibi §Ua veren gezegenler ve sauit 
yild1zlard1r. ~una binaen ki; buttin bunlar yakmhk ve uzakhk baklmm
dan farkh felekler ve mecralarda olduklan halde dunya goguntin alam 
i~indedirler . Se~amn felekten ibaret olmas1 ise selef'ten ma'ruf olamn 
hilafmad1r. 0, ancak evvelki felsefecilerin sozleri ile §eriatm sozunu 
cem'etmek isteyenlerin kaylidir. Muslumanlar arasmda §ayi' olmu§ ve 
i'tikad eden etmi§tir. Ata'dan menkul §byle bir haber vard1r: Y1ldizlar, 
arz ile sema arasmda meleklerin ellerinde nurdan silsil~lerle as1h olan 
kandlllerdir. Buna nazaran semanm kandlllerle stislerimesi; taban kan
dlllerle tezyin olundu, denilmesi gibi olur. - Yani tezyin, semanm da
hilinden demek olur- 0 haber pek saqih olmasa bile zahir olan budur. 
Dunya gogunun ay feleki, diger altlhm da me§hur tertlb uzere diger 
gezegenlerin felekleri olduguna ve sabit y1ld1zlar i~in §eriatm dilinde 
kursi ta'bir olunan bir mahsus felek bulunduguna i'tikad eyleyenler; ya
hud dunya gogup.un yedinci semas1 say1lan Zuhal feleginde olmas1m 
veya baz1s1 bir felekte diger, baz1s1 uaha usttinde diger bir felekte olma
Sllll veya hepsinin bir felekte ve yediden ba§ka bir semada bulunmasm1 
ve say1s1mn az olmasmm ~ogu nefy etmemesini caiz bulanlar da §6yle 
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demi§lerdir: Kandiller ile siislenenin bu semaya tahsisi §Unun ic;indir: 
Zira cmlar, ancak onun iizerinde goriiliir ve onun yukansmda bir cirim 
goriinmezo Yahud umuma anlatmak ic;indiro <;iinkii semadan, semay1 
aJlrdetmek umum ic;in imkans1zd1r. <;iinkii onlar y1ldizlan en yakm 
gok, bir felek sergisi uzerinde panldayan cevherler .gibi goriirlero Bu
giinkii astronomi bilginlerinin dediklerine i'tibar edenlere gelince; §OY
ole ki : Yild1zlar, feza deryasmm atmosferinde hikmetin gerekli kild1g1 
ozel §ekil ile yu~en acaib kudretli gemiler ve ' fezadaki yoriingeleri de 
onlarm felekleridiro Her biri hareket ederken bo§lukta veya ona benzer 
mahalde birbirlerine cazibe kuvvetleri ile cezbedilir ve bagh olarak ha
reket eder, hem !<erldi mihverleri tizerinde hareketleri, hem de ba§ka 
hareketleri vard1ro Me§hur oldugu vechile felekler veya sema namma ne 
hafif, ne de ag1r olmayan §effaf, kat1 cisimlerde gomiilti degildirlero ~im
diye kadar bilinehleyen gizli bir sebepten dolay1 hepsi yakm goriintir
lerse de yakmhk ve uzakhklannda ktilli fark vard1ro 0 derece ki gtine
§in I§mlan aram1zdaki otuz dort milyon fersah - ki ytiz elli ktisur mil
yon kilometre- mesafeden bize sekiz dakika on tic; saniyede ula§Irken, 
o yildizlardan baz1lannm I§mlan bize mtiteaddid senelerde vas1l oluro 
(Sabit y1ldizlarm arza en yakm bulunanlan, yerin gtine§e olan me
safesinden iki yiiz bin def'a daha uzak oldugu hey'et ehlince ma'lum 
olduguna gore mezkur y1ldizlardan sudur eden ziyanm arza vusulii ic;in 
takriben tic; seneden ziyade bir mtiddet sarfetmesi laz1m geliro (Salih 
Zeki, Hikmet-i Tabiiyye l§Igm H1z1 bahsi) 0 ~u halde en uzak olan sa
bit y1ldizlarm ve galaksilerin I§Igi daha ne kadar c;ok senelerde vas1l 
olacag1 k1yas olunsuno Altmi§, yetmi§ sene tahmin edilenler bile olmu§
turo Bunlar ziyamn saniyede stir'ati tic; yiiz bin kilometre olmas1 ve 
arada havadan daha kesif vas:tta bulunmamas1 miilahazas1yia yiirtitiil
mti§ k1smen nazari, klsmen farazi hesablardlro Bunlar Kur'an'daki «elli 
bin sene» haberine nazaran hie; mesabesinde kahro) ilho 0 0 Bunlan na
zar-1 i'tibara alanlar da demi§tir ki: Diinya gogii ile bu fezadaki ozel 
bir tabaka, kandiller . ile de yildizlarm kasdedilmi§ olmasl caizdiro <;tin
kii bunlar bir saraym fezas1 ic;inde uc;an ve alay alay dola§an ku§la
rm siislemesi gibi o tabakay1 stislemektedirler. Yahud onun iistiinde 
bile · olsa gortilebilen y1ldlzlarm hepsidiro Stislemesi de gec;tigi vechile 
orada izkar edilmi§ olmas1 i'tibariylediro AlUsi bunlan kaydettikten 
sonra da §U mutalaay1 ilave etmi§tir : Bilirsin ki der: Ayetleri ve ha
berleri filozoflarm her dediklerine mutlaka tatbike c;ah§an, pek de ta
mam -oJmayacak bir i§e giri§mi§ oluro Allah ve RasUlti ise uyulmaya 
daha layrkt1ro Evet nakli te'vil; ancak onun delalet ettigi hususun hi
lafma akli delil kaim oldugu vakit gerektiro Filozoflarm delillerinin 
ekserisi ise §eriat ehlinin delillerine muhalif olam sahih bir surette 
isbattan aciz olma esasma dayamr. Boyle oldugu da onun kandilleri 
ile aydmlananlara sakh degildiro 
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Eski astronomi bilginlerinin miisbet hesab haricine c;:1kan felekler 
ve semay1 goriildiigii gibi §effaf latif bir cism, esiri bir dalga halinden 
<;1kanp ne hafif, ne ag1r olmamakla beraber §effaf ve y1ldizlarm c;:akll
llll§ olarak yerle§mi§ bulundugu birer katl cisim halinde dii§iindiiren 
felsefi nazariyyelerinin, mevzularmm hepsini miitearefe halinde farze
derek ayetleri ve haberleri ona gar te'vil edenlerin heniiz sabit olmayan 
faraziyyeleri miisliimanlar arasmda dil1i ve kitabi birer akide imi§ gibl 
yaymaya gotiirmii§ ve bu sebeble Kur'an ve hadislerin gereksizce zahiri 
hilafma gidilmi§ bulundugunu birc;:ok miifessirler gibi gormii§ olan Alu
si, yeni astronomi telakkilerinden bahsederken aym hataya dii§memek 
ic;:in ihtiyatl elden b1rakmayarak giiniin birinde degi§mek ihtimali bu
lunan ve heniiz ilim ve fennin kat'i hududu dahiline girmi§ olmayan 
zahiri nazariyyeler ve faraziyyeler sahalarmda akll ve naklin zah1ri hi
Iafmda goriinen cihetlerde te'vil yoluna sapiVermeyip akllm1zm hakkiy
la ihata edemedigi mutlak hakikat hududunu, Allah ve Rasuliiniin ih
barlanm herhalde kendi izafi fikrimiz ic;:inde halledivermek sevdasma 
dii§iilmemeyi ve binaenaleyh hissedileni mahsus, akledileni ma'kul, sa
dlk haber ile nakledileni nakledilmi§ olarak her birinin hak ve kiymet
lerine gore intibak noktalanm zayi' etmeyerek anlamaya c;:all§may1 ve 
ihtilafh noktalan hilaf1 kiifiir ve dalalet olan dini bir akide haline ge
tirmemeyi tavsiye etmi§ demektir ki ne teassub, ne de §eytanet ve §ar
latanllk heveslerine kap1lmamak ic;:in Ehl-i Siinnet ulemasmm tutmu§ 
olduklan salim hak ve ma'rifet yolu da budur. Biz de bu fikir ve i'tikad
dayiz. Bu esas dairesinde biz de §Unu soylemek isteriz: 

Gerek eski, gerek yeni astronomi bilginleri tarafmdan dermeyan 
edilen fikirlerin hepsi miicerred bir felsefi fikirden ibaret olmad1g1 gibi, 
hepsi kat'iyyetle isbat ve tecriibe olunmu§ ve olunabilecek riyazi, meka
nik, fiziki, kimyevi, mantlki fen ma'lUmatl kabilinden de degildir. Hatta 
bu fenlerin ilkelerinde bile miitearefe haline gelmemi§ nice miinaka§a
lar, mevzu'lar, faraziyeler, bedihi olmayan tasavvurlar bulundugu gibi, 
sonuc;:larmda da zaruri olmayan, §iir halinde miilahazalar vard1r. Eski 
astronomide de kat'i hesab sahasma girmi§ riyazi, fenni ma'lumat yok 
degildi. iki bin senMen . ziyade bir zamandan beri gezegenlerin bulu§
malan, ictima ve istikballeri, tutulma ve kaybolmalan hesab olunabi
liyordu. Fakat hareketlerin sebeblerine ait akli muhakemelerinde miite- · 
arefe yerine sayd1klan varsay1mlannda, Arz1 hepsinin merkezi ve felek
leri de katl.cisimler -addetmek gibi farziyyelerinde ve onlarm sonuc;:larm
da felsefi · idiler. Fen ve felsefe hududu iyi aynlml§ degil idi. Bugiinkii 
astronomi bilginlerinin · 9e o kabilden s1rf felsefi varsay1mlan ve heniiz 
fen hududuna girmeyen birtak1m miilahazalan yok degildir. Bununla 
beraber §Unu da i'tiraf etmek laz1m gelir ki; bugiin fen ve felsefe, tee
rube ve teknik sahasmdaki ma'lumat ile miicerred fikir sahasmda do-
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la§an ma'lumat ve tenkid s1mrlan daha iyi aynlmi§, her feimin husu
si sahasmda ameli klymeti haiz nazariyeler daha iyi bir birlikle kuvvet.
lenmi§, ozel ma'lumat, alet ve vas1talar artlp ~ogalmi§, buna mukabil de 
buhin bu fenlerin ma'lumatlm birle§tirecek olan felsefe ve iman sahala
nnda mezhebler, me§rebler gogalarak umumi fikirlerde dag1lma ve pe
ri§anhk gogalmv~tlr. Yine i'tiraf etmek laz1m gelir ki; fenlerin tecriibe 
sahasmda .ke§ifleri ve tatbikati ilerledikge bunlar Kur'an'm mazmun
lanna aykm gitmemi§ bil'akis bir gok ayetlerin daha iyi 'vuzuh ile an
la§Ilmasma hizmet eylemi§tir. Eski astronomi nazariyeleriyle yeni ast
ronomi nazariyeleri Kur'an bak1mmdan mukayese edildigi zaman, eski 
astronomiye nazaran te'vile sap1lmas1 laz1m gibi gorunen nice ayetleri, 
yeni astronomiye nazaran te'vile gidilmeksizin zahiri vechile anlamak 
daha gok kolayla§IDI§tlr. Mesela «Hepsi hirer yorungede yiizerlern, «Gi:i
gii · yukseltmi§ ve mizam koymu§tur.n, <<Gog~ de direksiz yuceltmi§tir.» 
ayetlerini eski astronomi bilginleri bir te'vil kap1s1 aramadan anlaya
madiklan halde, yeni astronomi bilginleri aynen kendi diisturlan gibi 
anlamakta hi<; mii§kilat gekmezler. Keza eski astronomi bilginleri ilahi 
miilku daha dar bir zihniyetle miilahaza ettikleri halde yeni astronomi 
bilginleri onun geni§ligini ku§atmaktan aciz olduklanm iftihar ile i'lan 
ve i'tiraf etmekten geri durmazlar. ~uphe yok ki tecriibenin artmas1 ve 
fikirlerin ardarda gelmesi ile ma'lumatm hududu geni§lemekle beraber 
hi~ bir fen alimi h1lkat ve tekvinin butun hudud ve esranm ihata et
mek iddiasmda bulunmad1g1 gibi, hi<; kimse Kur'an'm biitiin derinligini 
ihata davasmda bulunamaz. Butun madde ve cisimler aleminin hudu
dl.l dogrudan dogruya hissedilir olmay1p mucerred bir zihni meslek olan 
umumi cazibe kanununun vahdetiyle mulahaza eyleyen, bununla bera
ber h1lkatin buti.in hududunu her cihetle ihata ettigi iddiasmda bulun
mayan yeni astronomi ma'lumatmm nazarlara agabildigi geni§lik ala
m, hem mutlak ak1l sahasmdan, hem de Kur'an'm telkin ettigi daha 
yuksek geni§lik sahasmdan gok geridir. Bu i'tibar ile Kur'an'm tefsi
rini herhangi bir zamanm fen veya felsefesi hududuna gekerek fikirled, 
vicdanlan darla§tlrmaya gah§mak dogru olmaz. Hissedilebilir olam 
hissedilebilir, akledilebilir olam akledebilir olarak anlamak laz1m geldi
gi gibi Kur'an'1 da mahsus, makul, menkul butun nazar noktalarmdan 
kendi nazmmm ifade ve delaletini ta'kib ederek iman sahasma ermek 
lazrm gelir. Fakat bunu yaparken aleme kar§l gqz yummay1p gerek eski 
ve gerek yeni fikirler ve bilgilerin haddini tecavuz etmemek iizere hiz
metinden, tahlil ve terkibinden istifade ederek yurumek de Kur'an'm 
«Gi:izuni.i bir kez daha gevir baki§ sana geri donecektir.» emri gibi dela
let ve ir§adlarl ci.imlesinden oldugunu unutmamak gerekir. Bizim ken
dimizde bilgi sebeblerimiz; be§ duyu, ak1l ve tecrube, dogru haber ol
mak uzere bu U.gte hulasa edilir. Ve §imdiye kadar butun ke§iflerimiz 
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bunlarm vahdetini i<;:eren hakkm varllgma izafet i<;:inde bulundugu i<;:in 
hislerifnizin otesini akll ile, aklliDlZlll otesini sad1k haber ile Vicdamml
za bitle§tirerek ger<;:ek imana yiikselebilir isek de evvel-emirde hissimizi 
ilerisinden kavramaylp da kendi aleminde ibtal ile ba§layacak bir akla 
ilke ·bulamadigimiz gibi, hiss ve akhm1z1 aydmlatlp ger<;:ekle§ecek yerde 
onlan kokiinden ibtal eden bir tenakuz ile ba§layan haberin dogrulugu
na da bir ilke bulamay1z. Ve o vakit akillanmizl daha yiiksek bir nur 
sahasma Qlkarmaylp da hududu dahilinde Oldugu halde tenakuz ile 
bogup b1rakan bir haberi anlayabilmek i<;:in, te'vil mecburiyyetinde bu
lunacagimlz gibi, hissimizi kendi sahasmda bogacak olan aklllan da 
hirer §eytan gibi telakki ederek daha saglam bir akl ile red veya te'vil 
mecburiyyetinde bulunuruz. Yanh§ anla§Ilmasm, bundan hissimizin her 
hakikate kafi oldugunu soylemek istemiyoruz. Ancak hakikat semala
nmn bize en yakm ucunun hissimiz oldugunu soyliiyoruz. Kendinden 
iistiin ve biitiin hislerin bag1 olan akh duymayan veya duymak isteme
yen his, hissol~namayaca~I gibi, baglayacag1 hisleri ku§atlp da kendisin
den daha yiiksek olan hakikata iman duygusunu duyuracak yerde, ken
dinin ne iistiinde, ne de altmda bir hakikat gormek istemeyen ak1llarm 
da ak1l olmad1gmi anlatmak istiyoruz. Hi<; bir his bizi kendi sahasmda 
aldatmaz. Biitiin hatalar o hissi, arkasmdaki sebeb ve illete baglamak 
i<;:in vasita olan aklm muhakemelerinde yani fikir sahasmda vaki' olur. 
Ben bir hayal ve bir faraziyye kurdugum zaman, onun benim zihnimde 
bir varhgm1 duyanm ve bu duygum kendi sahasmda hatas1z olarak dog
rudur. Hakikaten o hayal veya farz bende vard1r. Fakat bu hissimin 
haddini a§Ip da o hayal veya faraziyyenin benim biitiin varhg1mda ve
ya haricimde mevcud oldugunu da iddiaya kalkl§Irsam, i§te o vakit his
simin hududunu ge<;:mi§, akhmda hata etmi§ olurum. Bindigim bir ge
mi sahilden harekete ba§lad1g1 zaman, sahile bakt1g1mda ben bir degi§
me, bir hareket hissederim ve bu hissim beni aldatmaz, ortada hakika
ten bir hareket vard1r. Fakat, ben bunu akhmla mahalline baglamak 
i<;:in fikre giri§tigim zaman, ilkeleri iyi miilahaza etmeyerek acele ile 
sahilin hareket ettigine hiikiim ediverirsem, hissi hareketimde degil, fa
kat akli muhakemem olan fikrimde hata etmi§ olurum. i§te arz ile se
ma arasmda hissettigimiz hareketlerin mahallerini ta'yinde vaki' olan 
hatalanm1zm men§e:i de hissimiz degil fikrimizdir. Eski astronomi bil
ginleriyle yeni astronomi bilginleri arasmdaki fark da bu bak1mdand1r. . ' 
Bunlan arzetmekten maksadimiz ise §U neticeye gelmektir: Biitiin ci-
rimlerieazibe kanu~u altmda birle§tirerek miilahaza eden yeni astro
nomi bilginleri feleklerin katl cisimleri telakkisini reddederek fezaya 
daha geni§ bir nazar atfetmi§ olmalarmdan dolay1 semay1 inkar etmi§ 
oldukiarma dair bir §ayia, vard1r. Halbuki bu isnad dogru degildir. Ast . 
ronomi bilgini demek, gok bilgini demektir. Semay1 daha geni§ olarak 
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dli§tinmek ba§ka, inkar etmek yin':) ba§kad1r. Kar§Imizda nazarlanm1z1 
s1mrlayan veya uzatan ve say1p belirlemeye gucumuz yetmeyen cirim
lerin vaziyetlerini adeten mumkun olabildigi kadar hissen rasad ve mu
§ahede ile sema ve alem hakkmda akli bir fikir edinmeye c;;all§an fen , 
hissedilebilir alandan akledilebilir alana gec;;erken ba§lang1c1 olan his
sedilebiliri inkar ile i§e giri§ecek olursa; ilk once kendi temelini veya 
iskelesini y1km1§ olur. iskeleden iskeleye yukseldikc;;e etrafl daha geni§ 
gorme_k ba§ka, kendine donmek ic;;in iskelesihi y1km1§ veya gozunu kor 
etmi§ olmak yine ba§kadtr. Biz aram1zdan etraflm1za bakt1g1m1z vakit, 
her §eyden evvel nazanm1z1 kaplayan hissedilebilir olan bir sema, bir 
gok ic;;inde bulundugumuzu gorur, sonra da bunu kendimize baglayarak 
hakkl bulmak ic;;in ma'kul bir semaya t;lkmak isteriz. Qlkarken ba§lffil
zm dondugu noktadan kendimize donmek istedigimiz s1rada, btitlin his
sedilebilir noktalan kaybederek bay1lm1§ bulunursak - Allah'a s1gm1-
nz- ya kendimize gelemeyecek vec;;hile dli§er helak oluruz, yahud da 
dli§tligtimuz yerde yine hissedilebilirler ic;;inde ru'yadan uyamr gibi 
uyamr, menkUlatlm1z1 mahsusat aleminde ta'bir etmeye c;;all§mz. ~ey

tanlann butun i§i de bizi ya mahsustan ma'kule <;;1karmamak veya c;;t
kabildigimiz noktadan dti§tirerek helakimize c;;all§maktlr. Biz sonunda 
bir noktaya olsun dayimmayan mucerred bir fezadan hic;; bir his edine
meyiz. 0, bizim ic;;in hie;; bir §ey ifade etmeyen sonsuz bir yokluktan iba
ret kallr. Keza her gordugumuzu bir ziya ile gordugumuz halde herhan
gi bir satlh, bir sm1r uzerine aksetmi§ olmayan bir ziyay1 da asla gore
meyiz. Halbuki ac;;1k bir havada ba§tm1zdan yukan baktlgimtz zaman . 
goztimtiz bir y1ldiza, bir buluta ili§mese bile en yuksekte nazanm1zm da
yandlgl diizgiin ve yuvarlak bir muhit hissediyor ve onunla aram1zda 
bir atmosfer, bir feza boyutu tamyoruz. Ve sonra herhangi bir JildiZ 
veya §U'a veya bulut gorsek hepsini o muhitin altmda ve o atmosferin 
ic;;inde goriiriiz, nazanm1z1 y1ld1zdan Jildiza tabakadan tabakaya ne 
kadar uzatsak hissimiz kabil degil, o muhit'in iistune <;;1kamaz, hep a§a
glsmda behemehal kendimize doner. i§te bizim hissimizi ihata ederek 
nazanm1zda canlanan gok dedigimiz o hissedilebilir muhitin bizden ta 
rafa olan biitun cebhesi diinya gogiidur. Duydugumuz biitiin hareketler 
ic;;inde cereyan eder. ilerisine a§I1maz, memnu' bir dalga demek olan 
Mevc-i MekfUf da odur. Fikrimizde onun daha ustU, semanm semas; 
yahug yuce sema veya diger sema diye ne kadar k1yas yuriitsek, ba~· 
kaca bir goz, bir ke§if veya haber almadan biitun akledilebilir olan 
§eylerimiz o hissedilebilir muhitin dahilindeki ilmimizden bir ad1m ile· 
ri atml§ olmaz ve onun ic;;in bizim kendimize donerek kalbimizden hakka 
intibaklilllZ boyle binlerce perde arkasmdan bir gayb aleminde vak;. 
olur ki ona ancak iman yeti§ir. ~imdi bizim dogrudan dogru bir ziy,. 
imtidad ve intiba..iyle h issetmekte bulundugumuz bu hissedilir olan go· 
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ve ic;indeki cirimler ve feza gerek kendi mevkilerinde ve gerek yalmz 
bizim gbziimiizdeki intibalanyla beynimizde ve gerekse bizden bte ve 
mevkilerinden beri ozel bir s1mrda canlanmi§ bulunsun, herhalde biitiin 
miidafaalanm1za ragmen vicdamm1zda mevcudiyetini hissettirmi§ aldu
gunda §iiphe edemeyecegimiz bir §eydir. Ve biitiin ak1l ve fikrimiz bu 
hissin hududu ic;inqe yiiriir. Biz biitiin yiikseklik hissini ve mutlak mii
kemmel giizellik zevkini ancak bunun ic;inde duydugumuz zinet ve gii
zelligin tedricen mukayesesinden duyabiliriz. Bunu amiyane bir histir 
diye redd ve inkara kalki§acak alan herhangi bir ak1l ve fen, andan ev
vel kendi kendini y1km1§ bulunur. Bu, bir kat1 cisim degildir, denilir, 
bilmem diyebiliriz. · Bu, bir umumi cazibe sanucudur, denilir, bilmem 
diyebiliriz. Bu, bir nevi ince hareketten ibaret alan ziyanm seyrii imti
dadi hududuyla goziimiize temasmdan i'tibaren oniimiizde parlatilarak 
canlandmlmi§ hakkm bir san'atld1r, denilir, belki, fakat ne giizel san'
at, ne giizel sani' diye hayretle takdir edebiliriz. Lakin hissettigimiz o 
muhit, a hissedilebilir sema yaktur, hie; bir §ey degildir denilecek alursa, 
artlk anu gormeyen neyi gorebilir ki? diye biitiin vicdamm1zla anun 
duygusuzluguna veya insats1zllgma ve inadma hiikmetmekte ve elimi
ze gec;en hakikat §im§egini ba§ma yagd1rmak luzumunda tereddiid et
meyiz. Nur anda, nar (ate§) anda, §im§ekler anda, §ihablar anda, giine§ 
anda, ay anda, hilal anda, bedir anda, Ziihre anda, Mii§teri anda, sey
yareler anda, sabit ytldtzlar anda, Ayyuk anda, ~i'ra anda, Siireyya an
da, Cevza anda, Siinbiile anda, Mizan anda, manzumeler anda, mensu
reler anda, cazibelerin kayna§tlgt dafialann c;arpt§tlgt felekler, Hakk'm 
emriyle nurlan oynatan, hararetleri kaynatan, zulmetleri dagttan, bu
lutlan siiren, gok giiriiltiilerini giirleten, ytldmmlan patlatan, yagmur
lan arztmtza, tadt agztmtza, aksijeni cigerlerimize, kakuyu burunlanmt
za, sesi kulaklanmtza, nuru gozlerimize, §Uuru goniillerimize indiren 
melekler, hastll goziimiizii, gonliimiizii ac;an, yoluniuzu gosteren kan
diller andadtr.Aktl ve fikrimizi c;elen §eytanlar da anun alt katmda, ya
ni ba§tmtzda pusular ic;indedir. Serna yiiksek demek aldugu ic;in «sana 
iistiin alan her §ey semadtr.» mefhumu i'tibanyla bizim iistiimiize geleh 
havaya ve ay felekine ve daha yukan dagru cirimlere, anlann felekleri
ne ve bunlann arasmda hissedilebilir alan mesafelere, maddi ve ma'
nevi biitiin yiiksekliklere sema ve semavat ttlak edilmek sahih oldugun
da, mesela «Gokleri direksiz alarak yiicelttik.» kavlindeki «gokler» den 
murad, yiiksekteki aslll cirimler almak zahir bulundugunda tereddiide 
mahal yak ise de bunlan iistiinden ihata ederek nazanmtzda belirgin
le§tiren a umumi hissedilebilir muhit bizde sema mefhumuna astl mi
yar alan •esas stmrdtr. Goziimiiziin oniinde boyle bir gok kiiresi gizme
den ne bir astranami dersi, ne bir sema haritas1 mutalaa edemeyiz. Bu
nun ic;inde miiteaddid tabakalar mutalaa edebiliriz. Onun ic;in goriilen 
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olmak . iizere nazarlanm1za arzedilen yedi semay1 da bu dairede muta-
1aa edebilecegimiz anlatlld1. Bu suretle diinya gagii Bakara suresinde 
ge~en «Yeryiiziindekilerin hepsini sizin i~in yaratan O'dur. Sonra gage 
yanelmi§ ve onlan yedi gak §eklinde diizenlemi§tir.» ayetinde oldugu 
gibi, arza mutlak olarak tekabiil eden ve yedi sema olarak tesviye edil
digi beyan buyurulan semamn bize hissedilebilir ve gariilebilir olan i~ 
cephesi olmak en zahir ve apa~1k bir manad1r. Yakrnhgm mfmas1 da 
garme hissimizin dairesi ve garebildigimiz zinet muhiti olmas1d1r. Onun 
i~in selef, feleklere sema 1tlak etmemi§. degillerse de diinya gagiiniin ay 
felegi olmas1 eski tefsirciler. tarafmdan tanmmam1§, Alusi'nin dedigi 
gibi astronomi bilginlerinin saziine i'tibar edenlerin bir fikri olmu§tur. 
Bu babda Ata'dan nakledilen haberin, rivayet olmak iizere s1hhati tes
bit edilemese bile, gerek ayetin zahirini ve gerek yeni astronomi bilgin
lerinin esas dusturlanm herkese en giizel anlatabilecek veciz bir ifade 
oldugunu dirayeten i'tiraf etmek gerekir. Evet, gariip . duyuyoruz ki; 
y1ld1zlar arz ile sema muhiti arasmda atmosferde as1h kandillerdir. 
Bunlar, direk hizmetini garecek kat! cisimlerde· ~ak1lm1§ degiller, sade 
kar§lhkll olarak biri digerine varid olan ziya hiizmeleri, nur silsileleriy
le as1ll, dengeli ve gaze gariinmez fakat eseriyle tammr ma'nevi kuvvet
lerle mahfuz olarak uHer biri bir yariingede y~zerler.n hiikmiince sabit
tirler. ~iiphesiz ki bu semamn bir de bizden tarafa olmayan dl§ yiizii 
vard1r. Yukanlarda ~ok kerre ihtar ettigimiz vechile, yedi semanm al
tlslm oraya aid olmak iizere miilahaza etmek de caizdir. Lakin bu su
rede «Gaziinii bir kerre daha ~evir, bir eksiklik garebilecek misin?n hi
tabl umumi bir hitab olmasma nazaran garii§ alamm1zda gasterilmi§ 
olmalan hasebiyle diinyay1 semada saymak, hiss ve idrakimizin yeti§e
medigi atesini, ba§ka ta'bir ile semanm semasm1 diger semaYl, Kiirsi 
ve Ar§ diye miilahaza eylemek muvaf1k oldugu kanaatine ermi§ bulu
nuyoruz. Nihayet §Unu da sayleyelim ki: Biz, diinya gagii tefsirinde hem 
rivayeten hem dirayeten muvaflk garerek i§tirak eyledigimiz Alusi'hin 
yalmz y1ld1zlara kandiller 1tlak edilmesi mecaz oldugu hakkmdaki fik
rine mutlak· anlam1yla i§tirak etmeyecegiz. <;iinkii misbah, sirac, lam-

, ba, kandll; ge:rek l§lk ve §avkm kendisi, gerek fener gibi oturdugu bir 
yeri olmak iizere miilahaza edilsin hepsinde de bu mefhum1ar ((y1ld1z· 
larn kelimesinde tam ve hakiki manas1yla nievcuddur. Biiyiik veya kii~ 

~iik olmas1 buna mani olmaz. Bu manada giine§in biiyiik bir liiks lam
basmdan fark1 yoktur. Ancak hissi ~§lklara degil «Ashab1m, y1ld1zlar 
gibidir, hangisine uyarsamz hidayeti bulursun.n hadisinde oldugu gibi 
ma'nevi ilimler ve iman nurlanna dahi §Umulii kasdedilmi§ olmak i'ti
banyla umumi mecaz suretinde anla§llmak gerekir, Ki, gerek maddi, 
gerek ma'nevi nurlar, gerek hakiki, gerek mecazi kandiller 1tlak oluna
bilen l§Iklar demek olur. As1l maksad da bunlarm gagiin iistiinde olan 
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kudret-i ilahiyye'ye ve en miikemmel giizele delaletle kalblerde 1man 
ve hidayet §Uuru uyand1rmalan bak1mmdan ma'nevi k1ymetlerine i§a
ret oldugu siyak ve sibaktan zahirdir. (Elmahh, Hak Dini Kur'an Dili, 
VII, 5161-5202) . 

--------1000--------

6 - Rablanna kUfredenler i<;in de cehennem aza b1 var
chr. Ne kotu donii!? yeridir. 

7 -:- Oraya atlldlklannda; onun kaynarken <;lkard1g1 
ugultuyu i!?itirler. 

8 - Nerede ise ofkesinden <;atlayacak gibi olur. i<;ine 
her bir topluluk atlldlglnda, bek<;ileri onlara sorarlar: Size 
bir uyanc1 gelmedi mi? 

9 - Onlar: Evet, dogrusu bize bir uyanc1 geldi ama biz 
yalanlad1k ve: Allah, hi<; bir !?ey indirmemi!?tir. Siz, buyuk 
bir sap1khk i<;indesiniz dedik, derler. 

10 - Eger kulak vermi!? veya akletmi!? olsayd1k; bu <;Il
gin alevli ate!? halkl aras1n.da bulunmazd1k, derler. 

11 - Boylece gunahlann1 i'tiraf ettiler. Yok olsun <;Il
gin alevli cehennem ashab1. 

Cehennemde Kafirler 

Allah Teala, katirlerden haber vererek buyuruyor ki: «Rablarma 
kiifredenler i~in de cehennem azab1 vard1r. Ne kotii dbnii§ yeridir.n Va
np gidilecek ne kbtii bir yerdir oras1. «Oraya atlld1klarmda; onun kay
narken ~1kard1g1 ugultuyu i§itirler.n Yani sesi ve ~1ghg1. Sevri ( ;_,...4.; ) 
kelimesine, ~ok suda az tanenin kaynatllmas1 gibi onlan kaynatlr, ma
nasim vermi§tir. 
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ccNerede ise bfkesinden c;atlayacak gibi olur.n Hemen hemen bfke
sinin §iddetinden ve a§m kininden dolaYJ. parc;alamp gidecek gibi olur. 
«ic;ine her bir topluluk atlld1gmda, bekc;ileri onlara sorarlar: Size bir 
uyanc1 gelmedi mi? Onlar: Evet, dogrusu bize bir uyanc1 geldi ama biz 
yalanlad1k ve: Allah, hie; bir §ey indirmemi§tir. Siz, buyuk bir sap1khk 
ic;indesiniz, dedik, derler.n Allah TeaJa mahlukatma adaletli davrandi
gmi ve bir kulu ic;in huccet ve delil ortaya koymadan, onlara elc;iler 
gbndermeden, azabland~rmayacagm1 belirtiyor. Nitekim isra suresinde 
de: ccBiz, bir peygamber gbndermedikc;e azab ediciler degiliz.» (isra, 15) 
buyurmaktad1r. Aynca Allah Teala Zumer suresinde §byle buyurmak
tadir: ccOraya vard1klarmda kap1lan ac;1ldi ve bekc;ileri onlara dediler 
ki: ic;inizden, size Rabbmizm ayetl'=rini okuyan ve bugune kaVU§acagl
mzl ihtar eden elc;iler gelmedi mi? Onlar da: Evet, dediler. Fakat azab 
sbzu kufredenlerin uzerine hak oldu.» (Zumer, 71) Boylece onlar kendi 
kendilerini kmarlar ve pi§manllgm fayda vermedigi yerde pi§manllk · 
duyarak: e<Eger kulak vermi§ veya akletmi~ olsayd1k bu <;1lgm alevli 
ate§ halk1 arasmda bulunmazd1k, derler.» Eger kullanabilecegimiz ak
hmiz veya Allah'm indirdigi hakk1 i§itebilecek kulaklanm1z olsayd1; bu
gunku durumda bulunmaz, Allah'1 inkar edip kufre dli§mez ve bununla 
gurur duymazd1k. Ne var ki peygamberlerin getirdigi gerc;egi koruyacak 
kadar i.drakimiz ve peygamberlere uymam1z ic;in rehberlik edecek akh
miz yoktur. Bunun uzerine Allah Teala: ccBbylece gunahlanm i'tiraf et
tiler. Yok olsun <;1lgm alevli cehennem ashabu buyuruyor. imam Ah
med ibn Hanbel der ki: Bize Muhammed ibn Ca'fer ... Ebu'l-Bahteri'den 
nakletti ki; o, Rasulullah (s.a.)tan duymu§ olan bir ki§inin kendisine 
§byle dedigini bildirmi§tir: insanlar kendilerini ma'zur gorunceye ka
dar helak olmazlar. Bir ba§ka hadiste de §byle buyurulur: Cehenneme 
giren herkes kendisinin cennetten c;ok cehenneme uygun oldugunu mu
hakkak bilir. 

12 - Muhakkak ki Rablanndan g1yaben korkanlar; i~
te onlar i<;in, magfiret ve buyuk bir mukafat vard1r. 

13 - Sozuniizu ister gizleyin, ister a<;1ga vurun; mu
hakkak ki 0, goguslerin ozunu bilendir. 
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14- Yaratan bilmez olur mu hi<;? Ve 0; Latif'tir, Ha
bir'dir. 

15- Size yerytizunu boyun egdiren O'dur. 0 halde 
onun s1rtlannda yuruyun. O'nun nzk1ndan yeyin, nihayet 
donu~ O'nad1r. 

Yaratan Elbet Bilir 

Allah Teala insanlar gormese de kendisi ile Rabbmm arasmda bu
lunan ve Rabbmdan korkup isyandan <;ekinerek itaata koyulan ki§iler
den bahsediyor. Allah'tan ba§ka kimsenin kendisini gbrmedigi yerde, 
Allah'tan korkup itaat edenler i<;in magfiret ve biiyiik bir miikatat ol
dugunu . bildiriyor. O'nun giinahlanm bag1§lay1p sonsuz miikatat ile 
miikatatlandiracagmi haber veriyor. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde 
sabit olan bir hadiste §byle buyurulur: Ar§'m gblgesinden ba§ka gblge
nin bulunmad1g1 giinde Allah Teala yedi ki§iyi Ar§'mm golgesinde gbl
gelendirir. Bunlarm zikredildigi hadiste denir ki: Mevki ve giizellik sa
hibi bir kadmm kendisini <;ag1rd1g1 zaman; ben Allah'tan korkanm, 
diyen ki§i. Ve bir sadaka verip de sagmm verdigini solunun bilmeyece
gi kadar gizleyen ki§i. Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar Miisned'inde der ki: Bi
ze TalU.t ibn Abbad ... Enes'in §byle dedigini bildirdi: Ey Allah'm Ra
sulii, bi?: senin huzurunda iken bir halde, senin yamndan aynlmca ba§
ka bir halde oluyoruz, dediler de, Rasulullah (s.a.) §byle buyurdu: Siz, 
Rabbm1zla ba§ba§a kaldigmizda nas1l oluyorsunuz? Onlar dediler ki: 
Allah, gizli a<;Ik her yerde bizim Rabbim1zd1r. .Bunun iizerine Rasulul
lah (s.a.); oyleyse bu davram§miz miinaflkhk degildir, buyurdu. Bizim 
bildigimize gore bu hadisin ravileri arasmda yer alan Sabit'den yalmz
ca Ha;.is ibn Ube:fd hadis nakletmi§tir. 

Ve miiteak1ben Hak Teala kendisinin gizli a<;Ik her §eye muttali' 
oldugunu bildiriyor: <<Sbziiniizu ister gizleyin, ister a<;Iga vur:un; mu
hakkak ki 0, gbgiislerin· bziinii bilendir.J> Kalblerden ge<;eni bilir. «Ya
ratan bilmez olur mu hi<;?)> Yaratan bilmez mi hi<;? Denildi ki: Bu aye
tin manas1 §byledir: Allah yarattlklanm bilmez mi hi<;? Ancak birinci 
mana daha dogrudur. Qiinkii hemen ardmdan Allah: «Ve 0; Latif'tir, 
Habir'dir.)) buyuruyor. 

Bilahare Allah Teala mahlukatma vermi~ oldugu nimetleri zikre
diyor. Yeryiiziinii yarat1klanmn emrine miisahhar k1ldigm1 ve onlara 
boyun egdirdigini belirtiyor. Yeryiiziine daglar koyarak onun sars1hp 
gitmeyen sakin bir kara par<;aSl oldugunu, orada <;e§meler fl§klrtlp yol
lar a<;tlgml ve yaratlklar ir;in <;e§itli faydalar hazirlayip ekin ve meyve 
yerleri halkettigini beyan ederek: «Size yeryiiziinii boyun egdiren O'dur. 
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0 halde onun ;nrtlarmda yiiriiyiin.>> diyor. Yeryiiziinde istediginiz bol
gede gezinin. Muhtelif iklimleri dola§m. Degi§ik kazang ve ticaret tiir
lerini ara§tmn ve bilin ki; sizin c;abalamamz, Allah'm sizin ic;in mii
yesser k1ld1g1 mikdardan oteye gec;emez. Bunun ic;in: ((O'nun nzkmdan 
yeyin.» Sebepleri ara§tlnp c;all§mak, tevekkiile aykm degildir. Nitekim 
imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Abdurrahman ... Bekr ibn 
Amr'dan nakletti ki; o, Abdullah ibn Hiibeyre'nin §byle dedigini duy
mu§: Ebu Temim el-Cey§ani Orner ibn Hattab'm §Oyle dedigini duydu
gunu bildirmi§: Orner ibn Hattab da Rasulullah (s.a.)m §byle buyurdu
gunu duymu§ oldugunu haber vermi§: Eger siz, Allah'a hakk1yla tevek
kiil edebilmi§ olsayd1mz, ku§lan nz1kland1rdig1 gibi sizi de nziklandmr
dl. Sabahleyin ac; kalkar, karm doymu§ olarak donerdiniz. Tirmizi, Ne
sei ve ibnMace bu hadisi Abdullah ibn Hiibeyre:den nakletmi§lerdir. 
Tirmizi; hasen, sahih bir hadistir, der. Rasulullah (s.a.); Allah'a tevek
kiille beraber nz1k aramak ic;in gidi§ ve donii§lerden de sozetmi§tir. Bu 
ayette boyun egdirme, gitme ve donii§ bfrlikte yer almaktad1r: · <<Niha
yet doni.i§ O'nad1r.» K1yamet giinii vanlacak yer O'nun kabd1r. ibn Ab
bas, Miicahid · Katade ve Si.iddi, ((s1rtlarmda» diye ifade ettigimiz 
( ~L:... ) kelimesine; c;evresi, etraf1 ve bo§luklan, anlamm1 vermi§tir. 
ibn Abb~s ve Katade ise daglar anlamnu vermi§lerdir. ibn Ebu Hatim 
der ki: Bize babam ... Be§ir ibn Ka'b'dan nakletti ki; o, bu ayeti oku
yup c;ocugunun annesi olan cariyesine §byle demi§ : Eger bu ayetteki 
( ~\:... ) kelimesini bilirsen seni azad ederim. Cariye; bu, daglard1r, 
demi§. Be§ir ibn Ka'b Ebu Derda'ya sormu§, o_ da; bu, daglard1r, demi§. 

iZAHI-----

Birinci Mes'ele: Bu ayetin manas1 . §byledir: Bir §eyi yaratanm o 
§eyi mutlaka bilmesi gerekir. Bu onciil, ayetin nass1 ile kesinle§mi§ ol
dugu gibi akli delillerle de kesinle§mi§tir. Zira yaratma, maksada uy
gun olarak icad etme ve var etmeden ibarettir. Bir §eyi kasdedenin ise 
muhakkak o §eyin hakikatm1 bilmesi icabeder. Qiinkii bir §eyden ha
bersiz olan kimsenin o §eyi maksadh olarak yapmas1 imkans1zd1r. Ya
ratamn; yaratllamn mahiyyetini muhakkak bilmesi icabettigi sabit ol
dugu gibi, onun kemiyyetini de bilmesi gerekir. <;iinkii yaratllanm da
ha fazla ve daha eksik degil de yaratlld1g1 mikdar iizere ge_rc;eklik ka
zanmasi, mutlaka onu yaratamn (fail) maksadll olarak sec;mesi il~ 

miimkiin olur. Maksad olunca da once bilgi bulunur. 0 halde yaratlla
inm o mikdan bilmi§ olmas1 ve daha fazla, ya da daha az degil de, o 
mikdarm gerc;ekle§mesinin daha uygun oldugunu bilerek o'nlikdan yok
tan var etmi§ olmas1 icabeder. Aksi takdirde daha fazla veya daha ek
sik degil de gen;ekle§en o mikdarm hususiyyet kazamp ta gerc;ekle§ebil-
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mesi i~in miimkiin olan iki taraftan birinin tercih edilmesinin herhan
gi bir tercih ettirici olmadan saglanml§ olmas1 gerekir ki bu, muhaJ
dlr. Oyleyse bir §eyi yaratamn mutlaka o yarat1Iamn hakikatlm, ke
miyyetini ve keyfiyyetini bilmesi icab ettigi sabit olmaktad1r. Bu onciil 
sabit olunca, biz deriz ki: Bizim arkada§lanm1z (Ehl-i Siinnet) bu ayete 
dayanarak kulun keridi fiilinin mucidi olmadigmi a~1klamaya <;all§ml§
lardir. Bu da iki §ekilde olmaktad1r: 

Birinci Vecih: D,erler ki: Eger kul, kendi fiilinin mucidi olsayd1; 
biitiin tafsilatl ile birlikte onu bilmesi gerekirdi. Kul fiilinin biitiin taf
silatml bilmedigine gore, onun mucidi degildir. Bunun gerekirligi iki 
bak1mdand1r: Birincisi, bu ayete dayanarak boyle olmas1 gerekir. ikin
cisi, sozgelimi hareketin on boliimiini.in ger<;ekle§mesi mi.imkiin oldugu 
gibi daha fazla veya daha eksik mikdarda ger<;ekle§mesi de miimkiin 
olsun. On boliimliik hareketin ihtisas kesbederek ger<;ekle§mesi, ne da
ha fazla ne de daha az mikdarm ger<;ekle§memesi muhakkak ki onu bu 
§ekilde ger<;ekle§tiren irade sahibi bir kadirin kudreti nedeniyle olma~ 
lld1r. Aksi takdirde bu on boliimliik hareketin ger<;ekle§ip de, daha faz
la veya daha az hareketin ger<;ekle§memesi, sonradan meydana gelen 
bir miimki.iniin tercih ettirici bir neden olmaks1zm gem;ekle§mesini ica
bettirir. Qiinkii "irade sahibi kadir, bu hareketin on boliim halinde ger
<;ekle§mesini saglami§ ise, onunun ger<;ekle§mesi gerektigini ne da,ha 
fazla, ne daha az olmamas1 icabettigini de bilecektir. Oyleyse sabit olu
yor ki; eger kul kendi fiillerinin mucidi olsayd1; onu biitiin tafsilatlyla 
bilmesi gerekirdi. Ama kul birka<; bak1mdan kendi fiilinin tafsilatlm 
bilememektedir. 

a) Kelamc1lar h1zh hareketle yava§ hareket arasmda bir farkll
hk bulllndugunu ve bunun da duru§larm araliklarmdan kaynakland1g1 
iizerinde ittifak etmi§lerdir. Yava§ hareket eden hareketin sahibi, baz1 
yerlerde hareket, baz1 yerlerde de durma fiillerini ger<;ekle§tirmi§tir. 
Kald1 ki o hareket sahibinin zihninden, burada hareket ettigi ve §Ura
da durdugu fikri asla ge<;mi§ degildir. 

b) Bir hareketi yapan ki§i o hareketin boliimlerinin say1sm1 an
cak durdugu yerin ba§langiciyla sonu arasmdaki say1lan bilmesi ile bi
lebilir. Bunu bilmek ise, ba§mdan sonuna kadar bu mesafeyi kaplayan 
tek tek cevherlerin saylSlm bilmeye baghd1r; Bunun bilinemeyec~gi de 
ma'lfrmdur. 

c) Uykulu veya baygm ki§i bir yandan bir yana hareket ederken 
hareketinin mahiyyetini ve say1sm1 bilmeden hareket eder. 

d) Epu Ali (ibn Sina) ve Ebu Ha§im'e gore; bir §eyi yapan ki§i 
bir yerde 0 §eyin ger<;ekle§mesini gerektiren bir manayl yapmaktadlr. 
Kald1 ki bu §eyin yap1lmasm1 gerektiren mana <;ogunlukla yaratlklann 
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zihninden gegmez. Bi:iylece kulun kendi fiilinin mucidi olmad1g1 delille
riyle ag1khk kazanmi§ oluyor. 

ikinci Vecih: Kulun kendi fiilinin mucidi olmad1gmm ikinci vechi 
bu ayete dayamlarak anla§Ilmaktadlr. Diyebiliriz ki: Allah Teala, giz
li ve ag1k her §eyi bildigi gibi, gbgtislerden gec;eni de bildigini zikret
mekte ve muteak1ben de ((Yaratan bilmez olur mu hi<;?» buyurmakta
dir. Bu ifade daha onceki kism1yla alakahd1r. 9byle ki: Allah Teala giz
li-a<;Ik kalblerinden gegen ve gegmeyen her §eyin yaratam olmas1 ha
linde, ba§ tarafla bu ifade baglantlh olabilir. <;unku Allah, butun bun
larm yaratam olmasayd1, ((Yaratan bilmez olur mu hi<;?» buyrugu Al
lah Teala'nm bu e§yay1 bilmesini gerektirmezdi. Boyle olduguna gore 
Allah Teala'm-':1 kullann gizli-ag1k yaptlklannm, zihinlerinden gegen ve 
organlanndan fiil haline donti§en her §eyin yaratam oldugu sabit ol
maktadir. Denilirse ki: Bu ayetbn §U mananm anla§Ilmasl neden miim
kiin olmasm: Cisimleri yaratan onlan bilmez mi hie;? Cisimleri yaratan 
bilgi sahibi bu e§yay1 da bilmez mi? Biz deriz ki : Allah Teala'nm bu 
e§yadan ba§ka §eylerin yaratam olmas1, bunlan bilmesini gerektirmez. 
Zira bir §eyin faili olanm, ba§ka bir §eyi bilmesi gerekmez. Ama bir §e
yin yaratam olamn o §eyi bilmesi gerekir. Zira bir §eyin yaratam, ya
rattlgi o §eyi bilmek durumundad1r. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, 
XXX, 66-67) . 

insanlar bu yeryiiztindeki hayatlan boyunca gordiikleri §eye uzun 
siire tilfet kesbettikleri ve orada kolayca hayatlanm devam ettirip su-

• yundan, topragmdan, ha vasmdan ve nz1klarmdan, gizli hazinelerinden 
ve enerjilerinden istifade ettikleri ic;in Allah'm yeryiiziinii kendilerinin 
emrine verip emirlerine boyun egdiri§indeki nimetini unutmaktad1rlar. 
Kur'an_-I Kerim ise onlara aslmda gok geni§ olan bu nimeti hatlrlatmak
ta ve gostermektedir. Hem de her neslin bilgi.seviyesi nisbetinde anla
yabilecegi bir ifade kullariarak. 

Yeryiiziinun boyun egmesinden - Bu ayetle ilk muhatab olan kim
selerin- zihnen <;lkardlklan mana §U idi: Yeryiizu yiiriinmek, at kO§
turmak ve denizlerde ytizen gemileri seyretmek igin insanoglunun em
rine verilmi§tir : A.ynca ekip bigmek ve verim elde etmek igin insamn 
emrine amade kilmmi§tlr. Havas1yla suyu ilP toprag1yla bitkileriyle 
hayata miisait hale getirilmi§tir. 

Bu k1sac1k ifadeleri bugiinku ilmin I§Igi altmda ag1klamaya gah
§acak olursak, Kur'an'm ifade tarzmm geni§ligi ve yaygmhg1 daha da 
iyi anla§Ihr. Bugun ilim ((yerytiztinun boyun egmesi» konusunda neler 
diyor? Ayetin metninde gegen ( 'i_,J~ ) kelimesi boyun egmek mana
smadlr. Umumiyetle hayvanlarm sahiplerine boyun egmesi anlamm
da kullamhr ki, yeryiizii igin bu S!fatm kullamlmas1 maksadhd1r. Zira 
bizim sakin ve yerinden k1m1ldamaz olarak gordiigiimtiz §U yeryiizii 
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canll bir hayvandan farks1zd1r. Hatta z1playan, ko§an bir hayvan gibi
dir. Ama her §eye ragmen omuzunda binen binicisinin emrine boyun 
egmekte, onun dizgininden di§an <;Ikamamakta ve dizginsiz bir hayvan 
gibi ba§IbO§ kac;1p durmamaktadir. Yeryiizii denen bu hayvan, yalmz 
boyun egen bir hayvan degil aym zamanda siit veren bir hayvand1r 
da. 

Bizim iizerine bindigimiz bu hayvan kendi ekseni etrafmda saatta 
bin mil gibi bir h1zla hareket eder. Sonra da aym manzume ic;erisinde 
giine§ip c;evresindeki yoriingesinde saatta altmi§ be§ bin mil gibi bir 
h1zla seyreder. Aynca yeryiizii ve bagh bulundugu giine§ manzumesi 
hep birlikte saatta yirmi bin millik. bir h1zla - yakla§Ik olarak- gokyii
ziindeki Sirius burcuna dogru ko§arak uzakla§If. Bu h1zh ko§uya rag
men insanoglu bindigi hayvamn omuzunda emindir, giivenir, rahatt1r, 
dii§iip parc;alanmaz. Akh ve zihni bulanmaz. Ve bir kere olsun bu em
rine boyun egen hayvamn s1rtmdan a§ag1 yuvarlanmaz. 

Diinyamn hem kendi ekseni etrafmda danmesi hem de giine§in c;ev
resinde hareket etmesi, sonra hep birlikte giine§ manzumesinin Sirius 
y1ld1z kiimesine dogru hareketi son derece planh olarak tanzim edil" 
mi§tir. ilk ikisinin insan hayatl iizerindeki te'sirini daha onceleri be
lirtmi§tik. Hatta yalmz insan hayat1 degil, yeryiiz.iindeki biitiin varhk
larm hayatl iizerindeki te'siri ma'lumdur. Diinyanm kendi ekseni et
rafmda danmesinden gece ve giindiiz meydana gelir. Eger yeryiizii ebe
diyyen giindiiz olsayd1, s1caktan ya§ama imkam kalmazdL Giine§ etra
fmdaki donii§iinden ise mevsimler meydana gelir. 9ayet yeryiizii tek 
bir mevsimden ibaret olsayd1, bugiinkii hayat §ekli kat'iyyen miimkiin 
olmazdL Yeryuziiniin ve giine§in Sirius y1ld1z kiimelerine dogru hareke
tinin h~kmeti ise heniiz anla§Ilmi§ degildir. 9iiphesiz ki bu hareketin 
kainat ic;erisindeki muazzam ahenkle irtibatl olsa gerektir. 

Biitiin bu ba§ dandiiriicii hareketleri aym anda yapan, bu emre bo
yun egen ,hayvan, hareketini devam ettirirken hep aym sabit konumu
nu devam ettirir. Ekseni etrafmdaki egimi yakla§Ik olarak 23,5 derece
dir. i§te bu egimden ve giine§in etrafmdaki hareketinden dart mevsim 
meydana gelir. Eger bu egim hareket esnasmda kayacak olsa bitkilerin 
ve yeryiiziindeki hayat halkasmm iizerinde doniip durdugu dart mev
sim diizeni bozulur gider. 

Yiice Allah, yeryiiziinii insanoglunun emrine boyun egdirmi§tir. 
· Ona bir c;ekim giicii vererek hareketleri esnasmda onlan ken dine c;eker. 

Aynca A tmosfer basmc1 sayesinde insamn diinya iizerindeki hareketi 
kolayla§Ir. Eger atmosfer basmc1 bugiinkiinden daha ag1r olsayd1, in
samn yeryiiziinde hareketi imkans1zla§1r veya en azmdan zorla§1rd1. Ba
smcm derecesine gore ya dogrudan dogruya yere yapl§Irdl veya egilip 
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bti.killiirdii. ~ayet atmosfer basmc1 bugiinkii durumdan biraz daha az 
olsayd1 insamn ad1mlan birbirine kan§Ir c;evresindeki hava basmc1yla 
kendi organlarmm ic; basmc1 arasmdaki denge bozulacagmdan organla
n dag1hr ·giderdi. Nitekim atmosfer tabakalannda hava basmcm1 tan
zim etrn.eden hareket etmek isteyenlerin kar§Ila§tiklan felaket bu ol
maktadir. 

Yiice Allah, yeryiiziinii insanoglunun emrine boyun egdirmi§, ust 
k1smm1 yayarak satlh kesiminde yumu§ak topragm olu§masmi sagla
mi§tlr. ~ayet diinyanm yiizii - ilmin tahmin ettigi gibi karalarm so
guyup donmas1 esnasmdaki durumunda oldugu §ekilde- katl kayahk
lardan meydana gelmi§ olsayd1; o zaman hem iistiinde yiiriimek miim
kiin olmazd1, hem de bitki yeti§mesi imkans1zla§1rdL Fakat Yiice Allah, 
hava ve yagmur gibi atmosfer olaylanmn te'siriyle bu katl kayalan 
parc;alar~U§ ve hayat ic;in elveri§li olan verimli toprag1 meydana getir
mi§tir. :Toprakla birlikte orada bitkiler ve nz1klar yaratml§ ki bu diz
ginli hayvanm s1rtma binen. insanlar onun siitiinii sag1p durmaktadlr
lar. 

Yiice Allah yeryiiziinii insamn emrine boyun egdirmi§ ve onun c;ev
resini saran hava tabakasm1 hayat ic;in gerekli olan c;e§itll elementlerle 
doldurmu§tur: Temeffiis edilen havada, oyle ince olc;iilerle muhtelif ele
mentler bulunmaktad1r ki, bu olc;iilerden herhangi birisi bozulacak ol
sa hayat imkam kalmaz ve hayatm temelden devam1 miimkiin olmaz. 
Mesela, havada oksijen nisbeti yakla§lk olarak yiizde 2l'dir. Azotun nis
beti ise yiizde 78, ger;iye kalan k1smm ic;inde ise onbinde iic; nisbetinde 
karbondioksit ve diger elementler bulunmaktad1r. i§te bu nisbetler ile · 
ancak yeryiiziinde hayatm devam1 imkan dahiline girebilmektedir. 

Yiice Allah, hayat ic;in zaruri olan milyonlarca· bile§ikleri birle§tire
rek yeryiiziinii insanlarm emrine boyun egdirmi§tir. Bu zaruretler ara
smda diinyamn, giine§in ve aym hacmi, yeryiiziiniin giine§ten ve ay
dan uzakhg1, &;iine§in 1s1 derecesi, yeryiiziiniin .kabuk k1smmm kalmh
gl, diinyamn hareket h1z1 ekseni etrafmdaki egimi, karalarm ve deniz
lerin yayrh§ nisbeti, diinyamn etraf1m saran atmosfer tabakasmm yo
gunlugu gibi daha nice nice ahenkler bulunmaktadlr. i§te biitiin bun
larm birle§mesinden sonra yeryiizii insanlann emrine boyun egdirilmi§
tir. Ve i§te bunlard1r yeryiiziinii nz1k kaynag1 k1lan. Bunlar sayesinde 
diinyada hayatm varhg1 imkan dahiline girmi§ ve hasseten insan de
nilen canlmm ya§amasi miimkiin olmu§tur. 

Kur'an-1 Kerim bu gerc;eklere i§aretle her ferdin ve her neslin, ken
di takati nisbetinde bilgi ve tecriibesinin ula§abildigi kadar ondan fay
dalanmaslm hedef almi§tlr. Bununla insanm c;evresinde bulunan her 
§eyi idare eden, yeryiiziinii onun emrine veren, onu da yeryiizi.inii de 
koruyan Allah'm kudret eline i§aret etmek istemi§tir. :au ilahi kudret 
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eli bir an uzakla§acak olsa butunuyle kainat nizam1 kokunden ytkthr, 
iizerinde bulunan varhklarla birlikte yok olup gider. 

Ayet-i kerime insamn i~ dunyasm1 bu ba§ dondUrucu gen;ekler kar
§ISmda uyannca kendini ve mevcudati yaratan Rahman ve Rahim olan 
yaratlc1 yerin strtlarmda yuruyiip Allah'm verdigi nztktan yemelerine 
miisaade ediyor: 

«~u halde yerin s1rtlarmda yuruyun. Allah'm verdigi nz1ktan da 
yeyin.» 

S1rtlarmda yurume izni pktlgma gore elbette duzliiklerinde ve 
kumsallarmda yurume izni de vard1r. 

Yeryuzunde bulunan butiin nz1k Allah'm yarat1g1 olarak O'nun 
miilkiindendir. Binaenaleyh, insanlarm kafasma taktlan nz1k kelime
sinin ifade ettigi manadan ~ok daha geni§tir buradaki anlam1. Burada 
nztktan maksad, sadece insanlarm ihtiya~lanm te'min i~in ellerinde ~ 
bulundurduklan mal degildir. Bunun aksine Hak Teala'nm yeryiizune 
tevdi' ettigi her tiirlii nz1k ve varhk sebepleridir. Ve temelde yeryuzu
nun te§ekkiiliindeki elementlerden tutun da bu elementlerin taksimin
deki nisbetlere kadar uzamr. Aynca Allah'm bitkilere ve canhlara -ki 
insanlar da bunlar arasmdad1r- bu elementlerden , faydalanmak i~in 
verdigi kudreti de ihtiva eder. 

Biz, ktsaca bu manadaki nzkm ger~eklerinden baz1 noktalarma 
i§aret etmege ~ah§ahm : 

Diger yonden, bilindigi gibi, butiin bitkilerin hayatiyeti havada 
boliinmeyecek kadar az miktarda bulunan karbondioksite dayanmak
tadlr, bitkiler adeta bunu teneffiis ederler. «Fotosentez» denilen bu 
karma§Ik kimyevi reaksiyonu basit olarak anlatabilmek i~in §Oyle soy
leyelim: Agacm yapraklan akciger gibidir, bunlar, o inad~1 karbondiok
sidi gune~ l§tgmda karbona ve oksijene ayrrma kudretine sahiptirler. 
Ba§ka bir deyi§le ye§H aga~ yaprag1 oksijen gazm1 ~1kanr ve karbonu, 
agacm kokleri vas1tas1yla ald1g1 suyun hidrojeni ile birle§tirerek sak
lar. Tabiat sihirli bir fabrikasyonla bu elemanlardan §eker, seliiloz, ~e
§itli kimyevi maddeler, meyvalar ve ~i~ekler imal eder. Bununla bitki
nin hem kendisi beslenir hem de yeryuzundeki butiin hayvanlarm bes
lenmesine yetecek mikdan uretir. Aym zamanda bitkiler, bizim tenef
fiis ettigimiz ve onsuz hayatm be§ dakikadan fazla suremedigi oksijen 
gazm1 ~1kanrlar. 

Netice olarak oyle anla§Ihyor ki butiin bitkiler, · ormanlar, otlar, 
her yosun par~as1, ye§illik ve ekinlerin hepsi. .. Butun bunlar en azm
dan karbondan ve sudan te§ekkiil etmi§tir. insanlar ve hayvanlar kar
bondioksit, bitkiler de oksijen gaz1 ~1kanrlar. Eger bu kar§Ihkh ah§-ve
ri§ olmasayd1; insan ve hayvan hayat1, yahut da bitki hayatl eninde 
sonunda butun oksijeni veya butiin karbondioksidi tiiketecekti. Bu 

Tefsir ; C. XIV, F. 503 
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kar§thkh denge tamamen bozulunca ya bitkiler kuruyacak ya da insan 
Olecekt,i. Yaptlan son ke§ifler neticesinde az miktarda karbondioksitin 
insanlarL"L ve hayvanlann biiyiik c;ogunlugunun hayat1 ic;in zorunlu ol
dugu ve aynca bitkilerin de bir mikdar oksijen kulland1g1 anla~~lmt§tlr. 

Burada hidrojeni de hatlrlatmamtz gerekir. Gerc;i biz hidrojeni te
neffiis etmiyoruz, fakat hidrojen. olmaks1zm suyun varllg1 miimkiin de
gildir. Gerek hayvan, gerek bitki varllgmda suyun (protoplazma ic;inde) 
hlevctldiye~ oram insam deh~ete sevk edecek derecededir. 0 halde hie; bir · 
§ekilde sudan miistagni kalmamaz. 

Oksijen, hidrojen, karbondioksit ve karbon, ister ayn ayn olsunlar, 
ister c;e§itli ~ekillerde birle~mi~ olarak bulunsunlar, biyolojinin temel 
elemanlanm te§kil ederler. Hayatm, iizerinde kuruldngu temel de ay
mdlr. Bununla beraber milyonlarca ihtimal arasmda oyle bir tesadiif 
olamaz ki biitiin bu gerekli unsurlarm aym zamanda ve aym gezegen
de bulunmasm1 gerektirsin, hem de hayat ic;in zaruri olan bu isabetli 
oranlar ic;inde. ilim bu gerc;ekleri ac;Iklayamamaktadir. Biitiin bunlarm 
bir tesadiif eseri oldugunu soylemek matematik ilmini hic;e saymakt1r. 

Yeryiiziindeki nz1klar arasmda azot dola~Imi da bulunmaktadir, 
~oyle ki: 

Eriyebilen azotun bir giibre olarak topraga girme yollan ikidir. Za
ten herhangi bir ~ekilde azot 0lmaks1zm herhangi bir bitkinin dogup 
biiyiimesi miimkiin degildir. 

Azotun topraga giri~ yollarmdan biri, belirli bakterilerin iiremesi 
yoludur. Bu bakteriler yonca, bezelye, fasulye ve digerleri gibi baklagil
lerin koklerinde banmr. Bunlar havadaki azotu alir ve bile~ik hale ge
tirir. Bitki kuruyunca bile~ik azotun bir k1sm1 toprakta kallr. Azotun 
topraga; niifuz edi~inin ikinci yolu da ~im~ek c;akmas1 yoludur. ~im
§ek atmosferden gec;tigi s1rada bir miktar oksijenle azotu birle~tirir, 

yagmur da bunu bile~ik azot halinde topraga dii~iiriir. 
Yeryiiziiniin ic;inde sakll bulunan katl ve ak1c1 madenlerden miite

§ekkil nz1klara gelince hepsi de yeryiiziiniin meydana geli~inde ve ic;in
de bulundugu ~artlara baglld1r. Biz bunlan uzun uzad1ya anlatacak de
giliz. Bu seri apklamalarm 1~1g1 altmda anla~Illyor ki buradaki nz1k 
kelimesi insanlarm bu kelimeyle anlamak veya anlatmak istediklerinin 
dl§mda c;ok daha geni§ bir mana ifade etmektedir. Tamamen yeryiizii
niin ana projesi ve meydana geli§iyle ilgili derin sebebleri dile getirmek
tedir. Yiice Allah insarilara yeryiiziiniin nz1klarmdan yeme iznini verir
ken lutfederek yeryiiziinii onlann emrine miisahhar k1llyor. R1z1k kay
naklanm kolayca saglamalarma izin veriyor. Aynca insanlara bu kay
naklara el uzatip faydalanma giiciinii de lutfediyor: «~u halde yerin 
Slrtlarmda yiiriiyiin. Ve onun verdigi nz1ktan da yeyin.» 

Bu izin Allah'm ilmindeki takdir geregince oliim ve hayatla imti-

har 
lir 
101 

en 

e~ 

da 

la: 

gc 
h~ 

dij 

be 
ti€ 
du 
Vtj 

in 
ca 
le: 
(l 

sil 
VE 



M'Wk, 12-15) HADlSLERLE KUR'AN-I KERtM TEFStR! 8019 

han zamam ile s1mrhd1r. Yerylizundeki imtihan suresi bitince olum ge
lir ve ardmdan olacaklar olur. (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, XV, 
101-106) . 
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16 - GOkte olan1n, sizi yerin dibine ge<;irmesinden 
emin mi oldunuz? 0 zaman yer, sars1ld1k«;a sars1hr. 

17 - Y oksa gokte olan1n, b~1n1za tal? .gondermesinden 
emin mi oldunuz? Benim tehdidimin nas1l oldugunu yakin
da bileceksiniz. 

18 - Andolsun ki oniardan oncekiler de yalanlamil?
lardi. Beni inkar nasiliDil?? 

19 - Onlar; iizerlerinde kanat '«;rrpan s1ra s1ra kul?lan 
gormezler mi? Onlan Rahman'dan bal?kasi tutmuyor. Mu
halkkak ki 0; her l?eyi Goren'dir. · 

Nasd Emin Olabilirsiniz? 

Bu da Allah'm mahlukatma ba§ka bir lutuf ve rahmetinin ifadesi
dir. Allah Tea.J.a kullarmm bir k1smm1 kufretmeleri ve· kendisiyle bera
ber ba§kalanna ibadet etmeleri nedeniyle azabland1rmaya gucfinun yet
tigini bildiriyor ve buna ragmen yine de halim davramp onlan azablan
dirmaktan vazgegtigini, acele etmeyip cezalanm te'hir ettigini haber 
veriyor. Nitekim Fatlr suresinde de §Oyle buyurmakta~r: «~ayet Allah, 
insanlarl kazandlklanyla muaheze etmi§ olsaydi; onun ustfinde hi~ bir 
canh b1rakmazd1. Fakat onlan belli bir sureye kadar te'hir eder. Sure
leri geldigi zaman ise; muhakkak ki Allah, kullan i¢n Basir oland1r.» 
(Fatlr, 45). 

Burada ise buyuruyor ki: ccGokte olamn, sizi yerin dibine ge~irme
sinden emin mi oldunuz? 0 zaman yer, sars1ldlkga sars1hr.» Gider, gelir 
ve depre§ir. ccYoksa gokte olamn, ba§miza ta§ gondermesinden emin mi 
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oldunuz?» Sizi ezen ~ak1llarm bulundugu riizgar gondermesinden emin 
mi oldunuz? Nitekim isra suresinde de §oyle buyurur: «Kara tarafmda 
sizi yere batlrmasmdan veya ba§Imza ta§ yagd1rmasmdan emin mi oldu
nuz? Soma kendiniz i<;in bir vekil de bulamazsm1z.» (isra, 68). Burada 
da onlan tehdid ederek: «Benim tehdidimin nas1l oldugunu yakmda bi
leceksiniz.» buyuruyor. Benim tehdidimin ve o tehdidden ka<;Ip yalan
layanlarm aklbetinin nas1l oldugunu bileceksiniz. 

ccAndolsun ki onlardan oncekiler de yalanlami§lardL» Ge<;mi§ mil
letlerden ve eski nesillerden baz1lan da yalanlami§lardL c(Beni inkar na
SlliDI§?» Benim onlan inkar edi§im ve cezalandm§Im nas1l oldu? Onlan 
cezaland1rmam ne kadar §iddetli, ne kadar ac1kh ve ne biiyiik ceza idi. 

c(Onlar; iizerlerinde kanat <_;1rpan s1ra s1ra ku§lan gormezler mi?» 
Bazan havada kanatlanm s1ra s1ra yapan, bazan da kanatlanm topla
YIP sonra yayiVeren ku§lan. ((Onlan Rahman'dan ba§kas1 tutmuyor (ha
vada) .» Rahman'm rahmeti ve lutfu icab1 onlan emrine verdigi havadan 
ba§ka bir §ey kendilerini tutmuyor. c(Muhakkak ki 0; her §eyi goren
dir.» Mahlukatmdan her §eyin neye elveri§li oldugunu en iyi goren 0'
dur. Bu ayet-i kerime, Nahl suresindeki §U ayete benzemektedir: «Go
gun bo§lugunda; Allah'm buyruguna boyun egerek u<;ari ku§lara bak
miyorlar m1? Onlan Allah'tan ba§ka kimse tutmaz. inanan bir kavim 
i.;in muhakkak ki bunda da ayetler vard1r.» (Nahl, 79) 

i Z A H I -----=--

Bu emre boyun egen hayvanm s1rtmda ya§ayan onun siitiinii saga
rak paylanna aynlmi§ olan nzkm1 elde eden insanlara bu hayvanm na
Sll birden bire dizginini kmp emirden <_;1ktlgm1 ve siitiinii sagdirmadi
gmi ogretiyor. Allah Teala az1c1k sars1lmasma miisaade ettigi zaman 
ba§hyor s1rtmda bulunan her §eyi yerinden oynatmaya veya Jikmaya. 
Uzerinde bulunan her §eyi at1p ka<;maya. Hi<; bir kuvvet tutam1yor ar
tlk onu. i§te depremler ve volkanik patlamalar bu azgm ve vah§i hay
vanm tabiatmda sakll bulunan hallerini seriyor gozler oniine. Aym az
gm yarat1g1 tutan Allah'm dizginidir. 0 dizgini elinde bulunduran zat 
miisaade etmedik<;e sars1lmaz. O'nun miisaadesi halinde ise omuzunda 
bulunan her §eyin yerle bir olup yikilmasi i<;in say11I birka<; saniye ye
ter. Veya i<;inde saklad1klanm dev gibi ag1zlanm a<;arak kusup atmas1, 
batmp yakmas1 i<;in kafi gelir .. Ve i§te o zaman ba§lar o sars1lmaya ... 
insanlar ise hi<; bir §ey yapamazlar bu durum kar§Ismda. Zaten bir §cY 
yapmak da gelmez ellerinden. Zelzelelerin sarsmtilarm ve volkanik pat
lamalarm deh§eti amnda insanlar korkun<; bir kafeste mahsur kalmi§ 
gii~siiz fareler gibi oliirler, eger dizginleri elinde tutan biiyiik kudret
ten habersiz oyalamp gaflet i~inde emin dururlarsa. 
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insanlar korkun~ kas1rgalann, azgm riizgarlann yak1p y1ktigmi 

mahvedip ezdigini goriirler, biitiin bilgileri ve yapt1klanyla onun kar§I.: 
smda aciz kaldlklanm farkederler. Kas1rga bir CO§maya ba§ladl ffil, ol
diiriicii ta§lan ba§lara yagd1rmaya ba§ladi m1 yoluna gelen her §eyi ahr 
oniine katar, kara dinlemez, deniz dinlemez, hava dinlemez. Ve i§te bu
nu goren insan c1hz, giiliin~ ve §a§km baklp kahr kar§Ismda. Ta ki Al
lah onun dizginini tutup dindirip sindirinceye kadar. 

Kur'an-1 Kerim i§te bu hayvanm sessizligi, gidi§inin selameti kar
§Ismda aldamp kalan, heveslere kap1hp onu yaratan ve besleyeni unu
tan insanlara ellerinden hi~ bir §eyin gelmedigi bu azgmhklan hatlrla
tiyor. Ayaklarmm altmda sabit duran topraklarm sars1hp kaymaya 
ba§ladigi, bogiiriip ate§ler yagdirdigi, ~evrelerinde bulunan sakin riiz
garm korkun~ ate§ klvllclmlarma donii§iiniin ve bunlarm kar§ISina be
§er yap1s1 hi~ bir giiciin duramayi§Inl, onun mahvetmesine hi~ bir kuv
vetin engel olamayi§Inl hat1rlatlyor. Bunlarla uyararak sinirleri yerin
den koparan, mafsallan birbirinden ay1ran tehdidlerle ihtar· ediyor: 
«Benim tehdidimin nas1l oldugunu yakmda oileceksiniz ... » Ve onlara, 
be§eriyetin ba§mdan ge\!en daha onceki yalanlayicilara gelen felaketleri 
ornek olarak veriyor: 

ccAndolsun ki onlardan oncekiler de yalanlami§lardL Beni inkar et
mek nas1lm1§ . .. » 

Allah Teala onlardan once yalanlayanlan yalanlamalarmdan do
layi reddetmi§ti. i§te burada onu sorarak: «Beni inkar etmek nas1lm1§?» 
buyuruyor. Bilmektedir onlar bu in}{_arm nice oldugunu. Qiinkii onlar
dan kalan harabeler, y1kmtilar ve felaket hatiralan bu inkarm nas1l 
oldugunu anlatmaktayd1 kendilerine. inkarm ardmdan gelen felaket-
leri de dile getirmekteydi. ' 

Allah'm sozkonusu ettigi emniyet ise Allah'm kudret ve takdirin
den habersizligi gosteren duygudur. Yoksa riayet ve rahmetine giiven 
manasma degildir. Bunlar birbirinden aynd1rlar. Mii'min Rabbma gii
venir, O'nun lutuf ve rahmetini ister. Ancak bu, onu yeryiiziiniin eglen
celerine daldmp gaflet ve isyana siiriiklemez. Bilakis devamh uyamkh
ga, Allah'tan haya etmeye, gazabmdan sak1mp takdirindeki gizli nok
talardan \!ekinmeye ve bunun yam s1ra emniyet ve giivene sevkeder. 

imam Ahmed, senediyle Hz. Ai§e (r.a.)den rivayet ederek der ki: 
Ben Rasulullah (s.a.)1 tam bir giilii§le giilerken gormedim. Sadece te
bessiim ederdi. Hz. Ai§e der ki: Hz. Peygamber hava kararmasin1 gor
diigiinde veya §iddetli bir riizgarm esmesinde onun te'siri hemen yii
ziinden anla§IhrdL Hz. Ai§e der ki: Ey Allah'm Rasulii, insanlar bulutu 
gordiikleri zaman yagmur gelecek diye sevinirler. Ama goriiyorum ki 
siz onu goriince yiiziiniizdeki nefret belli oluyor. Bunun iizerine Rasu
lullah (s.a.) buyurdu ki: Ey Ai§e, onda bir azabm olmasmdan beni emin 
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kllacak· ne vard1r? Qtinkli baz1 kavimler rtizgarla azablanm1§lard1r. On
lar da azabl.gordtiklerinde bu gelen bulut bize yagmur yagd1raoaktlr, 
demi§lerdi. . 

i§te bu devamll uyamkllk, Allah'm takdirini hissetmek ve Kur'an'
m naklettigi hadisler, Allah'm rahmet ve lutfuna gtivenerek emin ol-
mayl kat'iyyen reddetmez. . 

AyriCa bu, zahiri sebepleri birinci sebebe irca mahiyetindedir. Btl
tun i§leri, mtilkti elinde bulunduran zata havaledir. Ve 0, her §eye ka-

... dirdir. Yer sarsmtlSI, kas1rga, volkanik patlamalar, firtmalar ve diger 
tabii gtic;ler konusunda insamn elinden hie; bir §ey gelmez. Btittin bun
lar Allah'm elindedir. insanlarm bu hususta bildikleri tek §ey yalmz 
tal}minlerdir . .Bu tahr.ninlerle o hadiselerin nas1l meydana geldigini ac;tk
lamaya c;all§Irlat. Ne var ki, onlarm meydana geli§ine kam~amazlar, on
lara kar§I kendilerini koruyamazlar. 'S::er sarsmt1larmdan herhangi bi
risi, salgmlardan herhangi bir salgm insanlarm dtinya tizerinde meyda
na getirdikleri §eylerin hepsiyle bir rtizgarm: bir yaprakla oyna,mas1 gi
bi oynar. ~u halde en iyisi insanlarm bu konuda kainatm yarattcisma 
donmeleri, ·bu hadiseleri htikmeden kanunlarm'yaplClSlna ve bir cephe
siyle bu hadiselerde tecelli eden kuvvetlerin var edicisine yonelmeleridir. 
Bir yticelik i§areti olarak, semaya el ac;mall btittin mtilkti elinde tutan 
ve her §eye kadir olan Allah'I hatirlamalldirlar. 

Hie; §Uphesiz ki insanoglu, Allah'm ona lu~fettigi nisbette gtic;lti ve 
kuvvetlidir. Hak Teala'mn vermi§ oldugu bilgi olc;tistinde bilebilir. Ne 
var ki, bu ak1llan _durduran kainatm dizgini yaratiClStmn elindedir. Ka
nunlanm yapan O'dur. Enerjisini vere.n 0. Kainattaki tabii gtic;ler O'nun 
koydugu kanunlar .dogrultusunda ve h,ududu ic;erisinde hareket ed~r. 
Burada insamn payma dti§en belirli bir nisbettir. insanm bildigi, ancak 
belli bir olc;uye goredir. insan, zaman zaman meydana gel en hadiseler
de, korkunc; tabii gtic;lerin kar§ISmda eli bogrtinde ve hayret ic;erisi.p.de 
kallr. ~u gtic;lerin yaratiCISim ve koruyucusunu hattrlamakta_n ba§ka 
bi-r §ey yapamaz. Onun avn u inayetine yonelmek ic;in el ac;ar. 0 takdir 
ettigi nisbette insamn emrine bu tabii kuvvetlerden mtisahhar kilaca
gmi t_e§hir eder. 

Bu hakikat unutuldugu zaman insanoglu, Allah'm bir taktm ka
inat g:iic;lerini kendi emrine almak ic;in onun payma aytrd1g1 bilgi ve 
kudreti putla§tmp kendisini ona kaptmtrak aldand1g1 vakit; insan ger
c;ek bilgiden uzakla§Ir, kendisini ve ruhunu ytice · kaynaga baglayan ba
gmt kopanr ve yerytiztinde mevcudatm_ ruhundan _uzakla§ffil§ olarak 
ebediyyen c;irkin bir hayata duc;ar olur. Halbuki mti'min ilim adam1 bu 
gtizellikler §enligi kainatla birlikte Allah'm huzurunda egilerek yticele
rin.yticesiyle baglanti kurar. Bu 'zevki ancak tadanlar bilir. Allah nasib 
·ettiyse eger... · · 
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Kainatm ba§ dondiiriicii giic;leri insam zorla c;evirir ve teslimiyete 
sevkeder. ister bu tad1 tatsm, ister tatmasm insan yapabilecegi kadanm 
yapar. Ac;Iklayabilecegi kadanm ac;1klar, ula§abilecegi kadar giice ula§Ir. 
Sonra kainat kuvvetlerinin kar§Ismda giiliinc;, c1hz ve hayretler ic;eri
sinde kahr. Baz1 kereler f1rtmadan korunabilir. Ama f1rtma o korunsa 
da yoluna devam eder. <;iinkii onu durdurmak insamn elinde degildir. 
Onu durduramayacag1 gibi kar§ISma da c;1kamaz. insan bilgi ve c;aba
Siyla c;ok az kereler f1rtmalardan korunup kac;abilir. <;ogu kereler ise 
kas1rga ve bora, duvarlarmm otesinden yerle bir eder binasm1. Deniz 
dalgalamr, kopiik kopiik olur. Bir de bakarsm1z ki insanlann yaptlkla
n en biiyiik gemi riizg~rm onunde bir c;ocuk fmldagma doner. Zelze
le ve volkanlara gelince, her ikisi de eskiden ta sonsQ.za kadar aym kuv
vet kaynag1 olarak kahr. Ancak korler kalk1p tabu varhklar diinyasm
da «insanm yalmz ba§ma ayakta durabilecegini» veya varhklarm ha
kimi olarak kalabilecegini kemkiim ederek mmldanabilir. 

~uras1 muhakkak ld insan bu yeryiiziinde Allah'm izniyle halife se
c;ilmi§tir. Ve Allah'm diledigi kadar giic; ve bilgi verilmi§tir ona. Onu 
koruyan ve muhafaza eden Allah Teala'd1r. R1zk1m 0 vermektedir. ~a
yet Allah bir an elini c;ekecek olsa insanm emrine verilmi§ olan bu kuv
vetlerden . en giic;siizii bile onu ezip paralar. Bir sinek veya ondan c;ok 
kiic;ii~ bir varhk dahi yer bitirir. Ama Allah'm izni ve muhafazasma gii
venmektedir o. O'nunla korunmaktad1r, O'nun tarafmdan ikram olun
maktadir. ~u halde nereden ikram olundugunu iyi bilmesi gerekir. ~iip
hesiz ki bu biiyiik lutuftur. (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, XV, 
107-111) 

-----------000-----------
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20- Rahman'dan ba~ka size yardrmda bulunacak or
dunuz kimdir? Kafirler sadece gurur i<;:indedirler. 

21 - Eger 0, nzkrnrzr tutup kesiverecek olursa; size n
zrik verecek kimdir? Hayrr onlar, azgrnhk ve nefret ic;inde 
direnip durmaktadrrlar. 

22- Yuzukoyun siirunen mi daha c;ok hidayettedir, 
yoksa dogru yolda dupeduz yuruyen mi? 

23 - De ki: Sizi yaratan ve sizin ic;in kulaklar, gozler 
ve kalbler vareden O'dur. Ne de az ~ukrediyorsunuz. 

24- De ki: Sizi yeryuzunde yaratrp yayan O'dur. Ve 
O'na toplanrp goturiileceksiniz. 

25 - Derler ki: Dogru sozluler iseniz, bildirin ne za
mandrr bu va'd? 

26- De ki: Bilgi; ancak Allah katrndadrr. Ve ben, sa
dece apac;rk bir uyancryrm. 

27 - Onu yakla~rrken gordiikleri vakit, killredenlerin 
yuzleri buru~tu. Ve: Sizin isteyip duvdugunuz i~te budur, 
denildi. 

Kimdir 0? 

Allah Teala, kendinden ba§kasma kulluk eden ve onlardan nz1k 
ve yard1m dileyen mii§rikleri bu inanc;lanndan dolay1 kmayarak ve um
duklanm elde edemeyeceklerini bildirerek buyuruyor ki: «Rahman'dan 
ba§ka size yard1mda bulunacak ordunuz kimdir?» O'ndan ba§ka sizi ko
ruyan bir dostunuz ve yard1mc1mz yoktur. «Kafirler sadece gurur ic;in
dedirler.» 

<<Eger 0, nzkm1z1 tutup kesiverecek olursa; size nz1k verecek kim
dir?n Allah Teala rizkmi kesiverecek olunca O'ndan ba§ka sizi nz1klan
d1racak kimdir? Yaratlp nz1k veren, allp veren O'ndan ba§ka hie; bir 
kimse yoktur. Yalmzca Aziz ve Celil olan Allah bunlan yapar. O'nun 
§eriki yoktur. Onlar bunu bilmelerine ragmen O'ndan ba§kasma itadet 
etmektedirler. Bu sebeple Hak Teala ayetin devammda: «Hay1r onlar, 
azgmllk ve nefret ic;inde direnip durmaktad1rlar.» buyuruyor. Sap1kllk, 
§iiphe ve azgmhklannda devam edip gitmektedirler. Bunun sebebi 
Hakk'a s1rtlanm donup inad, kibir ve nefret ic;erisinde gerc;ege tabi ol
mamalandir. 

c<Yiizukoyun surunen mi daha c;ok hidayettedir, yoksa dogru yolda 
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dupediiz yuruyen mi?» Bu, Allah Teala'nm mii'min ve kafire ornek ver
digi bir misaldir. Kafirin misali; yiiziikoyun siirunen, dosdogru gideme
yen kimse gibidir. Nereye gittigini ve hangi yolu tuttugunu bilmez. Bi
lakis o, ba§lbO§ kendini yitirmi§ ve sap1khk ic;erisinde yiizmektedir. ccBu 
mu daha c;ok hidayettedir, yoksa dogru yolda diipediiz yiiriiyen mi?n 
Dosdogru, ac;1k ve sec;ik bir yolda yiiriiyen mi? 0 yol, kendiliginden dos
dogru bir yoldur. Bu ise diinyadaki kafir ve mii'minin ornegidir. Ahi
rette de boyle olacaklard1r. Mii'min dosdogru yolda diipediiz yiiriiyecek 
ve cennet bahc;elerine giden yolu tutacaktlr. Kafir ise, yiiziistii siiriik
lenip cehennem ate§ine suriilecektir. Saffat suresinde buyuruldugu gi
bi: ccZulmetmi§ olanlan ve onlarm e§lerini toplay1n. Onlarm taptlkla
nm da. Allah'tan ba§ka. Ve onlan cehennem yoluna gotiiriin. Durdurun 
onlan; c;iinkii onlar sorumludurlar. Size ne oldu ki birbirinizle yardim
la§rmyorsunuz? Hay1r, onlar bugiin teslim olmu§lardir.n (Saffat, 22-26) 
imam Ahmed ibn Hanbel merhum der ki: Bize ibn Niimeyr ... ismail'
den, o da Nefi'den nakleder ki; o, Enes ibn Malik'in §Oyle dedigini i§it
tim, demi§ : Ey Allah'm Rasulii, insanlar yiizleri iistii nas1l siiriiklenir
ler? denildi de, Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurdu: Onlan ayaklan iistii 
yiiriiten, yiizleri iistii yiiriitmeye kadir degil midir? Bu hadis Buhari 
ve Miislim'in Sahih'lerinde Yunus ibn Muhammed kanahyla Enes'ten 
aym §ekilde nakledilir. 

ceDe ki: Sizi yaratan ve sizin ic;in kulaklar, gozler ve kalbler var 
eden O'dur.n Siz amlmaya deger bir §ey bile degilken, ilkin sizi yaratan 
ve sizin ic;in ak1llar ve idrakler veren O'dur. ccNe de az §iikrediyorsunuz.n 
Allah'm size lutfederek verdigi bu giic;leri O'na itaat, em~rlerine uyma 
ve yasaklanm terketme konusunda ne de az kullamyorsunuz. 

C<De ki: Sizi yeryiiziinde yaratlp yayan O'dur.n Sizi degi§ik renk
ten ve dilden olmamza ragmen, yeryiiziiniin her tarafma dag1tlp yay
ffil§ olan O'dur. Sizin . dl§ goriinii§leriniz, §ekilleriniz ve suretleriniz bir
birinden c;ok farkhd1r. ((Ve O'na toplamp gotiiriileceksiniz.n Bunca de
gi§iklik ve farkllhktan sonra O':qun huzurunda toplanacaksm1z. Once 
sizi dag1tt1g1 gibi tekrar eski halinize dondiiriip toplayacaktlr. 

Sonra Hak Teala, oldiikten sonra dirilmenin vukuunu uzak sayan 
inkarc1 kafirlerden bahsederek buyuruyor ki: ccDerler ki: dogru soz
liiler iseniz, bildirin ne zamand1r bu vaad?n Bu dag1lmadan sonra to
parlanmanm ne zaman olacagm1 bildirin bize. ceDe ki: Bilgi; ancak 
Allah katmdad1r.>> Kesin olarak toparlanma vaktini ancak 0, bilir. Sa
de'Ce bana bu toplanmanm muhakkak olacagm1 ve kac;m1lmasmm im
kanslz oldugunu, binaenaleyh kendisinden sakm1lmas1 gerektigini bil
dirmemi emretmi§tir. ccVe ben, sadece apa<;Ik bir uyany1c1m.>> Benim 
gorevim yalmzca tebligdir. i§te ben de onu yerine getirdim. 

((Onu yakla§Irken gordiikleri vakit, kiifredenlerin yiizii buru§tU.» 
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K1yamet koptugunda, kafirler bunu gordti.gti.nde, i§in yakm oldugunu 
anladiklarmda -zaman uzasa da gelecek olan her §ey gelecektir- ya
lanladiklan §ey gerc;ekle§tiginde, bu; kendilerini orada bekleyen kotti.
lti.kleri bilmelerinden dolaYI onlan ti.zer ve rahats1z eder. Kotti.lti.k on
Ian ku§atnn§tir. Ak1llarmda hesAblannda olmayaf!. Allah'm em:r;i ge
lip c;atmi§tlr. «Halbuki Allah katmdan onlara hie; besablamadiklan §ey
ler belirmi§tir. Onlara, i§ledikleri kotti.lti.kler belli olmu§, alaya aldlk
lan §eyler de kendilerini c;epec;evre sarmi§tir.n (Zti.mer, 47-48). Bu se
beple onlan uyarmak ve ihtar etmek ic;in kendilerine §6yle denildi: «Si
zin isteyip durdugunuz i§te budur.>> <;abucak gelmesini istediginiz §ey 
i§te budur~ 

28 - De ki: Beni ve benimle bera;ber bulunanlan, Al-:
lah hela'k eder veya esirgerse; kafirleri elim bir azabdan 
kurtaracak olan kimdir? 

29 - De ki: 0, Rahman'd1r. Biz, O'na inand1k ve O'na 
tevekkiil ettik. Kimin apac;1k bir sap1khkta oldugunu ya-
1nnda bileceksiniz. 

30- De 'ki: Eger suyunuz yerin dibine batarsa, soyle
yin; size kim temiz bir su kaynag1 getirebilir? 

Allah Teala buyuruyor ki: Ey Muhammed, Allah'm nimetlerini in
kat eden ve O'na §irk ko§an §U mti.§riklere «De ki: Beni ve Benimle be
raber bulunanlan, Allah helak eder veya esirgerse; kafirleri elim bir 
azabdan kurtaracak olan kimdir?n Yani kendinizi kurtarmaya bakm. 
Tevbe etmekten ve Allah'a yonelip O'nun dinine donmekten ba§ka si
zin ic;in bir kurtulu§ 'yoktur. Bizim ic;in istediginiz azab ve· tenkidin ger
c;ekle§mesi size _fayda vermez. ister Allah bizi azabland1rsm, ister mer
hamet edip e~irgesin; sizin ic;in Allah'm azab ve tenkidinden kac;1p kur
tulu§ yolu ve imkam yoktur. Bu, gerc;ekle§ecektir. 

«De ki: 0, Rahman'd1r. Biz, O'na inand1k ve O'na tevekkti.l ettik.» 
Biz Rahman ve Rahim olan atemlerin Rabbina inand1k ve her i§imizde 
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O'na dayamp gO.vendik. Hud suresinde buyuruldugu gibi: <<Oyleyse 
O'na ibadet et ve O'na tevekkiil et.» (Hud, 123) Bu sebeple miiteak1ben: 
ccKimin apa91k bir sap1khkta oldugunu yakmda bileceksiniz.» buyuru
yor. Bizim mi, yoksa sizin mi? Diinya ve ahirette ak1betin kimin oldu
gunu bileceksiniz. -

«De ki: Eger suyunuz yerin dibine batarsa, soyleyin; size kim t~
miz bir su kaynag1 getirebilir?» Yerin dibine dogru gidecek olursa ve 
siz keskin baltalar, gii~lii ara~lar ile onu elde edemeyecek olursamz; 
«size kim temiz bir su kaynag1 getirebilir?» Yeryiiziinde ak1p giden bir 
su kaynag1. Allah Azze ve Celle'den ba~ka kimse buna gii~ yetiremez. 
O'nun lutuf ve kereminin eseridir ki size yeryiizii-1.den sular f1~k1rtm1~ 
ve her tarafa ak1tlp gotiirmii~tiir. Az veya ~ok kullann ihtiyacma gore 

. onlara su halk etmi~tir. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. 

MULK SURESiNiN SONU 



dir. 

KALEM SURESi 

(Mekke'de nazil olmu§tur.) 

Rahman ve Rahim alan Allah'!n ad1yla. 

1 -Nun. Kaleme ve onunla yaz1lanlara andolsun ki, 
2 - Sen, Rabb1n1n nimeti sayesinde bir deli degilsin. 
3 - Dogrusu senin i<;in, tiikenmeyen bir miikafat var-

4 - Muhakkak ki sen, biiyiik bir ahlak iizerindesin. · 
5 - Y ak1nda sen de goreceksin, onlar da gorecekler; 
6- Hanginizin akhndan zoru oldugunu. 
7- Muhakkak ki senin Rabb1n, kendi yolundan sapan

lan <;ok iyi bilir. Ve 0, hidayete erenleri de en iyi bilendir. 

Andolsun Kaleme 

Bakara suresinin ba§mda heca harfleriyle ilgili soz edilmi§ti. Bu
radaki ((Nun» kavli de Sad, Kat ve benzeri surelerin ba§mda yer alan 
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alfabetik harflerden bir harftir. Burada bu konuda aynca tafsilath bil-
gi verilmeyecektir. · 

Denildi ki : Nful kavlinden murad, yedi kat yeri ta§Iyan btiyiik ok
yanusun su dalgalan tizerinde ya§ayan btiytik bir bahktlr. Nitekim bu 
konuda Ebu Ca'fer ibn Cerir Taberi §Oyle der: Bize ibn Be§§ar ... ibn 
Abbas'tan nakletti ki; o, §oyle demi§: Allah Teala'mn ilk yaratt1g1 §ey, 
kalemdir. Kaleme; yaz, dedi. 0; ne yazaYim? deyince, Allah Teala; ka
deri yaz, dedi. 0 gtinden klyamet gtintine kadar olacak §eyler kader uya
nnca cereyan etti. Sonra Nun'u yarattl. Su buhan yiikseldi de ondan 
gokytizti par~aland1 ve Nun'un s1rtuia yerytiztinti yayd1. Nun sarsilm
ca, yeryiizti yaYild1 ve oynad1. Allah Teala daglarla onu sabit k1ld1. Bu 
sebeple o, yerytiztine kar§I ovtintir. ibn Ebu Hatim de Ahmed ibn Sinan 
kanahyla A'me§'ten bu rivayeti nakleder. Aym §ekilde ~u'be de .. . A'me§ 
kanahyla ibn Abbas'tan bunu nakleder. ~u'be'nin rivayetinde aynca 
§U ilave yer ahr : Sonra ibn Abbas <<Nun. Kaleme ve onunla yaz1lanlara 
andols-qn ki,» ayetini okudu. ~tireyk de bu rivayeti A'me§ kanahyla ibn 
Abbas'tan nakleder. Ma'mer de yine ibn Abbas'tan bu 'rivayeti naklet
tikten sonra ibn Abbas : «Nun. Kaleme ve onunla yaz1lanlara andolsun 
ki,» ayetini okumu§. Sonra ibn Cerir Taberi der ki: Bize Abd ibn Hu
meyd ... "ibn Abbas'm §oyle dedigini bildirdi: Rabb1m Azze ve Celle'nin 
ilk yarattig1 §ey,_ kalemdir. Sonra ona; yaz, dedi. 0 da k1yamet kopun
caya kadar olacak her §eyi yazd1. Sonra suyun tizerinde Nun'u halket
ti. Sonra onun tizerine yerytiziinii yayd1. Taberani de bu rivayeti mer
fu' olarak nakleder ve der ki: Bize Ebu Hadid ... ibn Abbas'tan naklet
ti ki, Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Allah'm ilk yaratt1g1 §ey; ka
lem ve bahktlr. Kaleme; yaz, dedi. 0; ne yazaYim? dedi. Allah Azze ve 
Celle k1,yamet gtintine kadar olacak her §eyi yaz, dedi. Sonra Rasulul
lah (s.a.), «Nun, Kaleme ve onunla yaz1lanlara andolsun ki,» ayetini 
okudu. Nun bahktlr. Kalem ise bilinen kalemdir. Bu konuda bir ba§ka 
hadisi de ibn Asakir ... Ebu Hiireyre'den nakleder. 0; Rasulullah (s.a.)m 
§Oyle buyurdugunu duydum, demi§tir: Allah'm yarattlg1 ilk §ey, kalem
di~. Sonra Nun'u yaratrm§tlr. Nful divittir. Sonra ona; yaz, dedi. 0; 
ne yazay1m? deyince, ecel veya eser veya nz1k veya amelden olan veya 
olacak her §eyi yaz, dedi. Ve k1yamet gtintine kadar olacaklan yazd1. 
i§te Allah Teala'nm: «Nun. Kaleme ve onunla yaz1lanlara andolsun 
ki,» kavlinin manas1 budur. Sonra kalemin iisttinti damgalad1 ve o, kl
yamet gtintine kadar bir daha bir §ey soylemedi. Sonra akh yarattl ve; 
izzetim hakkl i~in sevdigim ki§ilerde seni mtikemmel k1lanm, k1zd1~m 
ki§ilerden de seni eksiltirim, dedi. 

ibn Ebu Necih der ki: ibrahim ibn Ebu Bekr, ona Mticahid'in §OY
le dedigini haber vermi§: Nun, yedi kat yerin altmda bulunan bahktlr. 
Begavi ve tefsircilerden bir toplulugun zikrettigine gore, bu bahgm s1r-
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tmda bir kaya varnu§. Kayamn ag1rhg1 gokle yeryuzuniin agirhgmday
Inl§. 0 ballgm s1rtmda bir okuz varmi§ ve onun k1rk bin boynuzu var
Inl§. Yedi kat yer ve onun uzerinde bulunanlarla bunlann arasmda yer 
alanlar bunun s1rtmda imi§ Allah en iyisini bilendir. 

Baz1larmm, imam Ahmed'in naklettigi §U hadisi bu manaya ham
letmeleri de garib bir §eydir. Bize ismail, Humeyd'den nakletti ki; Enes 
ibn Malik §oyle demi§: Rasulullah (s.a.)m Medine'ye geli§i Abdullah 
ibn Selam'a bildirdiginde; o, Rasulullah'm yanma gelip baz1 §eyleri 
sormu§ ve demi§ ki: Ben sana Peygamberden ba§ka kimsenin bilmeye_. 
cegi baz1 §eyleri soracag1m. K1yametin §artlanmn ilki nedir? Cennet 
ehlinin yedigi ilk yemek nedir? <;ocuk nas1l olursa babasma ~eker, na
Sll olursa annesine ~eker? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Bunlan Ceb
rail bana az once bildirdi. Abdullah ibn Selam demi§ ki: Melekler ara
smda yahudilerin du§mam olan i§te odur. Rasulullah (s.a.) §oyle bu
yurmu§: K1yametin §artlarmdan ilki, yeryuzunde ~1kacak bir ate§tir 
ki, insanlan Dogudan Bat1ya dogru surukleyecektir. Cennet ehlinin yi
yecegi ilk yemek bahk cigerinin artamd1r. Erkegin suyu kadmm suyun
dan once olursa, ~ocuk babaya ~eker. Kadmm suyu erkegin suyundan 
once olursa, ~ocuk anneye ~eker. Buhari bu hadisi muhtelif yollarla Hu
meyd'den nakletmi§tir. Aym hadisi Muslim de rivayet eder. Muslim ay
nca Peygamberin kolesi Sevban'dan buna benzer bir hadisi rivayet eder. 
Muslim'in Sahih'inde Ebu Esma kanahyla Sevban'dan nakledi~ir ki; 
Hahamlardan birisi Rasulullah (s.a.)a baz1 sorular sormu§. Bu sorular
dan birisi de §Oyle imi§: Cennet ehlinin cennete girdiklerinde sofralan 
nedendir? Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki: Bahk cigerinin artamd1r. 
Bunun arkasmdan yiyecekleri sabah yemegi nedir? Rasulullah (s.a.) 
buyurmu§ ki: Peygamberin uylugundan yedigi cennet s1g1rlarmdan on
lara cennette bir s1g1r kesilir ve onun etratmdan yerler. Haham: i~e
cekleri nedir? deyince; «Selsebil» ad1 verilen bir ~e§meden i~erler, bu
yurmu§. 

Denildi ki: Nun'dan maksad, nurdan bir levhad1r. Nitekim ibn Ce
rir Taheri §oyle der: Hasan ibn f:?ebib .. . Muaviye ibn Kurra'dan nak
letti ki; babas1, Rasulullah (s.a.)m §Oyle dedigini bildirmi§: «Nun. Ka
leme ve onunla yaz1lanlara andolsun ki,» kavlindeki Nun, nurdan bir 
levhad1r. Kalem ise nurdan bir kalemdir. K1yamet gunune kadar ola
cak §eyleri yazar. Bu hadis, mursel ve garib bir hadistir. ibn Cureyc 
der ki: Bu nurdan olan kalemin u.zunlugunun ytiz ytl oldugu bildirildi. 

Denildi ki: Nun kavlinden murad, dividdir; kalem ise kalemdir. Ni
tekim ibn Cerir Taheri der ki: Bize Abd'til-A'la ... Ma'mer'den nakleder 
ki, Hasan ve Katade; Nun kavlinin divid anlamma gelciigini soylemi§
lerdir. Bu konuda ger~ekten garib ve merfu' olan bir hadis de rivayet 
edilir. ~oyle ki ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam .. . Ebu Hureyre'den 
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nakletti ki; o Rasulullah (s.a.)m §Oyle buyurdugunu i§ittim, demi§tir: 
Allah Nun'u yaratt1. Nun, dividdir. ibn Cerir Taheri der ki: Bize Abd ibn 
Humeyd ... ibn Abba.s'm §oyle dedigini bildirdi: Allah Teala Nun'u ya
rattL Nun, dividdir. Ve kalemi de yarattl. Ona; yaz, dedi. 0; ne yaza
yim? dedi. Allah Teala k1yamet gunune kadar iyi ve kotu yap1lm1§ her 
ameli, helal ve haram taksim edilmi§ her nzk1 yaz, dedi. Sonra bunlar
dan her birini sahibi ic;in laZim k1ld1. Ki§inin dunyaya geli§i, orada ne 
kadar kalacag1 ve ne zaman <;1kacag1 ile ilgili halleri. Sonra kullann 
uzerine koruyucu melekler ve kitablara da bekc;iler koydu. Koruyucu 
melekler her gun hazinelerinde saklad1klan kitablara o gunku i§leri ya
zarlar. R1z1k bitip, eser kaybolup sure sona erince, koruyucu melekler 
kitablann bekc;ilerine gelirler ve o gunku amelleri isterler. Bekc;iler ko
ruyucu meleklere derler ki : Bugun arkada§mlzm yamm1zda bir §eyi yok. 
Koruyucu melekler donerler ve onlarm olmu§ olduklanm gorurler. ibn 
Abbas der ki: Siz, Arap kavmi degil misiniz? Koruyucu meleklerin: Biz; 
sizin yapmakta olduklanmzi yazmakta idik, dediklerini i§itmez misiniz? 
istinsah ancak bir as1ldan kopya ile sozkonusu olabilir. 

ccKaleme.>> Zahir olan bunun kendisiyle yaz1 yaz1lan kalem cinsin
den oldugudur. Allah Teala'nm §U kavlinde oldugu gibi: ((Oku. Kerem 
sahibi Rabbma andolsun ki, kalemle ogreten O'dur. insana bilmedigini 
0, ogretmi§tir.n (A'lak, 3-5) Bu, Allah Teala tarafmdan kaleme yap1lan 
bir yemindir. ilmin kendisine 0 sayede ula§tlgl yazmayl ogretmekl~. ya
ratlklarma ne buyuk nimet ihsan ·ettigi hususuna dikkatleri c;ekmekte
dir. Bu sebeple hemen ardmdan ((Ve onunla yaz1lanlara andolsun ki,n 
buyurmaktad1r. ibn Abbas, Mucahid ve Katade, bu ifade ile satlra do
kulup yaz1lanlann kasdedildigini soylerler. Ebu Duha ise, ibn Abbas'
tan bunun ve onlann yaptlklan §eyler, anlamma geldigini bildirir. Sud
di, de bununla meleklerin ve onlarm kullarm ibadetleriyle ilgili yazdlk
lan §eylerin kasdedildigini soyler. 

Ba§kalan da dediler ki: Aksine burada kalemle kasdedilen §ey; Al
lah Teala'nm gokleri ve yeri yaratruazdan elli bin y1l once mahlukatm 
kaderiyle ilgili yazml§ oldugu §eylerde yuruttiigu kalemdir. Ve bu hu
susta kalemin zikrine dair varid olan hadisleri irad ederler. ibn Ebu 
Hatim der ki: Bize Ebu Said ibn Yahya ... Ubade ibn Samit'den nak
leder ki; o, §oyle demi§: Babam olecegi zaman beni c;ag1rd1 ve dedi ki: 
Ben, Rasulullah (s.a.)m §Oyle buyurdugunu i§ittim: Allah'm ilk yarat
tigi §ey kalem~iir . Ona; yaz, dedi. 0: Ey Rabb1m ne yazaYim? dedi. Al
lah Teala: Ebediyyete kadar olmu§ ve olacak kaderi yaz, dedi. Bu ha
disi Ahmed ibn Hanbel muhtelif yollarla Velid ibn Ubade'den, o da 
babasm,dan, o da Ubade ibn Samit'ten rivayet eder. Tirmizi de Ebu Da
vud et-Tayalisi'den bu hadisi naklettikten sonra; hasen, sahih ve garib
tir, der. Ebu Davud da Sunen'inin Sunnet bahsinde Ca'fer ibn Musa-
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tir kanallyla.' .. Ubade'den bu hadisi nakleder. ibn Cerir Taberi der k1: 
Ona Ttls'lu Muhammed ibn Abdullah ... ibn Abbas'tan nakletti ki; o, 
Rasulullah (s.a.)m §oyle buyurdugunu bildiren bir hadisi anlat1rm1§: 
Allah'm ilk yarattig1 §ey, kalemdir. Ona emretti de o, her §eyi yazd1. 
Bu hadis bu vecih ile garibtir. Hadis imamlan onu tahric etmemi§ler
dir. Ebu Necih, Miicahid'den nakleder ki; kalemden maksad, kendisiyle 
zikrin yazild1g1 §eydir. «Yazilanlara» kavli ile de satirlara dokiilen ya
Zilar kasdedilmi§tir ki bu husus yukanda ge<;ti. 

+- «Sen, Rabbmm nimeti sayesinde bir deli degilsin.» Allah'a hamdol
sun ki sen, kavminin cahillerinin dedigi gibi bir deli degilsin. Senin ge
tirdigin apa<;Ik hakkl ve hidayeti yalanlayanlar sana delilik nisbet et
mi§lerdir. Ama ~en, hamdolsun deli degilsin. ccDogrusu senin i<;in, tii
kenmeyen bir .miikafat vard1r.» Aksine senin i<;in ebediyyen bitip tii
kenmeyen sonsu2; sevab v_e biiyiik bir ecir vard1r. Rabbmm risaletini ya
ratiklanna teblig etmen ve onlann eziyyetlerine sabretrrienden dolayt. 
Allah Teala'mn ( :.J.y..l ~ ) kavlinin manas1_; kesilmeyen, demek
tir. l'Ipki «ar'di arkas1 kesilmeyen bir vergi.» (Hud, 108) kavlinde oldu
gu gibi. Aynca Tin suresinde de: «Onlar igin, bitip tiikenmez ecir var
dir.ll (Tin, 6 b y:urulmu§tur. Yani kesintisiz miikafat. Miicahid ise, bu
nun hesabs1z miikB.fat anlamma geldigini bildirir ki bu da bizim soy
ledigimizle aymd1r. 

c<Muhakkak ki sen, biiyiik bir ahlak iizerindesin» Avfi ibn Abbas'
- tan nakleder ki; o, bu ayete !i?Yle mana vermi§tir: Muhakkak ki sen, 

biiyiik bir din iizeresi!\. Bu din islam dinidir. Miicahid, Ebu Malik, Siid
di, Rebi' ibn Enes, Dahhak ve ibn Zeyd boyle derler. Atiyye ise buna 

' biiyiik bir edeb iizeresin anlamm1 vermi§tir. Katade der ki: Hz. Ai§e'-
ye Rasulullah (s.a.)m ahlak1 soruldugunda §Oyle dedi: Onun ahlak1 
Kur'an'm kendisiydi.O, peygamberin ahlakmm Kur'an'da oldugu gibi, 
demi§tir. Said ibn Ebu Arube de: ccMuhakkak ki sen, biiyiik bir ahlak 
iizerindesin_,, kavli hakkmda §Oyle der: Bize anlatildigma gore, Hi§am 
oglu Sa'd Hz. Ai§e'ye Rasulullah'm ahlakm1 sormu§, o da: Sen Kur'an 
okumaz nnsm? demi§. 0; evet, deyince; i§te Rasulullah (s.a .)m ahlakl 
Kur'an idi, demi§. Abdiirrezzak ... Hi§am oglu Sa'd'dan nakleder ki; o, 
ben Hz. Ai§e'ye: Ey mii'minlerin annesi, bana RasUlullah'm ahlakm1 
anlat, dedim de o: Sen Kur'an okur musun? dedi. Ben; evet, dedim. 0: 
Peygamberin ahlak1 Kur'an idi, dedi. Bu uzunca bir hadistir. imam 
Muslim bu hadisi Sahih'inde Katade'den naklen uzun uzad1ya nakle
der ki, in§aallah Miizzemmil suresinde gelecektir. imam Ahmed der ki: 
Bize !smail... Hasan'dan nakletti ki; o, ben Hz. Ai§e'ye Rasulullah'm 
ahlakm1 sordum da; onun ahlak1 Kur'an'd1r, dedi, demi§tir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Esved ... Sevad ogullarmdan 
bir ki§iden nakletti ki; o, §Oyle demi§: Ben Hz. Ai§e'ye RasUlullah (s.a.) 

Tefstr; C. XIV, F . 50. 



I 

8034 !BN KEStR ( Ciiz: 29; Sure: 68 

m ahlakm1 sordugumda o; sen Kur'an okumaz miSm; Kur'an'daki ((Mu
hakkak ki sen, biiyiik bir ahlak iizerindesin» ayetini okumaz m1sm? de
di. Ben; bana bunu anlat, dedim. Hz. Ai§e dedi ki: Ben, Peygambere 
bir yemek yaptlm. Hafsa'da bir yemek yaptl. Cariyeme dedim ki: Pey
gambere git, eger o benden once-yemegi getirip koymu§sa yemegi dok. 
Hz. Ai§e dedi ki: Cariye yemegi getirdi. Cariye yemegi doktii de kap ye
re dii§tii ve kmld1. Yerde bir sergi vard1. Rasulullah (s.a.) onu toplay1p 
dedi ki: Ona k1sas yapm. Veya senin kabmm yerine ondan k1sas olarak 
bir kap alm. Hz. Ai§e dedi ki: Rasulullah (s.a.) hi<; bir §ey ·demedi. ibn 
Cerir Taberi der ki : Bize Ubeyd ibn Adem ibn iyas ... Sa'd ibn Hi§am'
dan nakletti ki; o, §oyle demi§ : Ben, mii'minlerin annesi Ai§e'ye vanp; 
bana Peygamberin ahlakm1 bildir, dedim. 0; Peygamberin ahlak1 Kur'
an idi. Sen, «Muhakkak ki sen, biiyiik bir ahlak iizerindesin.» kavlini 
okumadm m1? Ebu Davud ve Nesei de bu hadisi Hasan kanahyla aym §e
kilde rivayet eder. ibn Cerir Taberi der ki: Bize .YO.nus .. . Ciibeyr ibn Nii
feyl'den nakletti ki; o, §Oyle demi§: Ben hacca gittim ve Hz. Ai§e'nin 
yamna vararak kendisine Rasulullah'm ahlakm1 sordum. 0 ; Rasulul
lah'm ahlak1 Kur'an idi, dedi. Ahmed ibn Hanbel de bu hadisi Abdur
rahman ibn Mehdi'den nakleder. Nesei, tefsir babmda ishak ibn Man
sur kanahyla ... Muaviye ibn Salih'ten bu hadisi rivaye~ . eder. 

Bu demektir ki; Rasulullah (s.a.) emir ve yasak bak1mmdan Kur'
an'm temsilcisi idi. Bu, onun seciyyesi haline gelmi§tir. Tabiatma go
re de huyu olmu§tur. Dogu§tan bu tabiat onda vard1. Kur'an ne za
man ona neyi yapmay1 emrettiyse, Rasulullah (s.a.) onu yapml§ ve ne
yi yapmamayt bildirdiyse, onu terketmi§ti. Allah'm yaratlh§tan ona lut
fettigi yiice ahlak, haya, kerem, §ecaat, kotiiliiklerden vazge~me, hilim 
ve her tiirlii giizel huy onun tabiatmda yer etmi§ti. Buhari ve Miislim'
in Sahih'lerinde Enes ibn Malik'in §Oyle dedigi sabittir: Rasulullah 
(s.a .)a on ytl hizmet ettim de bana hi<; bir zaman of dahi demedi. Yap
tlgrm bir §eye: Ni<;in yaptm? demedigi gibi, yapmad1g1m bir §ey i<;in 
de : Yapsaydm ya? demedi. RasO.lullah (s.a .) insanlann ahlak bakl
mmdan en giizeliydi. Ben Rasulullah'm avucunun ayasmdan daha yu
mu§ak ne bir ipek, ne de bir koza elledim. Rasulullah (s.a.)m terinden 
daha tatll ne bir koku, ne de bir misk koklad1m. 

Buhari der ki : Bize Ahmed ibn Said .. . Berra'mn §Oyle dedigini bil
dirdi : 

Rasulullah (s .a.), insanlar arasmda yiizii en giizel olamyd1. Ahlak1 
da ep giizel oland1. Ne 2 ;1k<;a uzun ne de k1sayd1. Bu kortuda pek <;ok 
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hadis vard1r. Ebu isa et-Tirmizi'nln bu hususta :;;email isimli bir kitab1 
bul unmaktadu. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdurrezzak ... Ai§e'nin §OY
le dedigini bildirdi: Rasulullah (s.a.) kendi hizmetc;isine hie; bir zaman 
eliyle vurmad1. Allah yolunda cihad etmekten ba~ka hie; bir §eye eliy
le vurmadl. 0 ne zaman iki §ey arasmda muhayyer birakildiysa, gtinah 
olmad1kc;a en kolay olam severdi. Gunah ise, insanlar arasmda en c;ok 
o §eyden uzak duram idi. Allah'm hurmet edilmesini emrettigi §eylerin 
c;:ignenmesi di§mda kendi nefsi ic;in hie; bir zaman intikam almad1. Bi
naenaleyh o, Aziz ve Celil olan Allah ic;in intikam allrd1. imam Ahmed 
ibn Hanbel der ki : Bize Said ibn Mansur ... Ebu Hureyre'den nakletti 
ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Muhakkak ki ben, yalmzca P.hla
km iyisini tamamlamak ic;in gonderildim. Bu rivayette Ahmed ibn Han
bel munferid kalmi§hr. 

«Yakmda sen de goreceksin, onlar da gorecekler, hanginizin aklm
dan zoru oldugunu.» Ey Muhammed, yakmda sen de bileceksin, sana 
kar§I c;Iklp seni yalanlayanlar da bilecekler. Senin mi, yoksa onlann m1 
sap1k yolda olduklanm. Kamer suresinde buyuruldugu gibi: «Yarm ki
min pek yalanc1, §Imangm biri oldugunu bileceklerdir.» (Kamer, 26) 
Ve yine Sebe' suresinde buyuruldugu gibi: «Ya biz, ya siz; elbette dog
ru yolda veya apac;1k bir sapikhktadir.n (Sebe', 24) ibn Ctireyc der ki: 
ibn Abbas bu ayete §U anlam1 vermi§tir: Sen ve onlar k1yamet gunu 
bileceksiniz. Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki; o, ( .)_,:..ill ) kelimesinin, 
deli demek oldugunu bildirmi§tir. Mucahid ve ba§kalan da boyle der
ler. Katade ve ba§kalan ise; §eytana en c;ok dost olan, anlamm1 ver
mi§lerdir. ( .:,_,:.4].1 ) kelimesinin anlam1 ac;1kt1r. Yani fitneye dti§tip 
hak'tan sap1tan demektir. ( 0_,.:..ill ~ 4 ) kavlinde ( -'-:" ) harfinin 
bulunmas1 fiilin tazminine delalet etmesi ic;indir. Bu takdirde ayetin 
manas1; hangimizin deli oldugunu sen ve onlar bileceklerdir veya sa
na ve onlara haber verilecektir, §eklinde olur. Allah en iyisini bilendir. 

«Muhakkak ki senin Rabbm, kendi yolundan sapanlan c;ok iyi bi
lir. Ve 0, hidayete erenleri de en iyi bilendir.n 0, iki gruptan hangisinin 
hidayete erdigini bildigi gibi Hak'tan sap1tan grubu da bilir. 

----- i Z A HI-----

islam Ahlaki 

"l islam ahlak1yla ilgili olarak buyuk alim imam Gazzali diyor ki: 
Allah Teala sevgili peygamberini overek nime~ini izhar ederek §OY

le buyuruyor: 
<<Muhakkak ki sen yuce bir ahlak uzeresin.» 
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Hz. Ai§e (r.a.) buyurdu : Rasulullah'm ahlak1 Kur'an'm kendisiydi. 
Adamm birisi Rasulullah'a, iyi ahlak nedir? diye sordu. RasUlul

lah (s.a .) §U ayeti okudu: Hakk1 al, ma'rufu emret, cahillerden sakm. 
Sonra Aleyhissalatu Vesselam buyurdu; seninle sila-i rahm'i k~sene git
men, seni mahrum edene vermen, sana zulmedeni affetmendir. 

- Rasulullah buyurdu : Ben sadece ytice ahlak1 tamamlamak ic;in gon
derildim. 

... Rasulullah buyurdu: K1yamet gtintinde mizana konulan en ag1r 
§ey, Allah korkusu ve iyi ahlaktlr. 
- Adamm birisi Rasulullah'm on tarafma geldi ve; ey Allah'm Ra
sulii, din nedir? dedi. Rasulullah; iyi ahlakt1r, dedi. Adam sag tarafma 
geldi; ya Rasulullah din nedir? dedi. RasUlullah; iyi ahlaktlr, buyurdu. 
Sonra obtir tarafmdan geldi ve ; din nedir ya Rasulullah? dedi. Rasulul
lah ona yoneldi ve §Oyle buyurdu: Anlam1yor musun, o ofkelenmemek
tir. 

- Kotuliik nedir ya Rasulullah? denildiginde Rasulullah: Kotti huy
dur, dedi. Adamm birisi RasUlullah'a : Bana tavsiyede bulun, dedi. 0; 
nas1l olursan ol, Allah'tan kork, dedi. Adam; daha ba§ka? deyince, Ra
sulullah: insanlar arasmda iyi ahlakmla tanm, dedi. 

- Rasulullah'a; hangi amel daha faziletlidir? denildiginde : Gtizel ah-
lak, dedi. . 
- Fudayl diyor ki; Rasulullah'a; falan kadm geceleri ibadet ediyor, 

gtindtizleri oruc; tutuyor, ama ahlak1 kotudtir. Dili ile kom§ularma ezi
yet ediyor, denildiginde; ondan hay1r gelmez, o cehennemliktir, dedi. 

Ebu Derda diyor ki: Rasulullah'm §6yle dedigini i§ittim: Ktyamet 
gtintinde mizana ilk konan §ey, iyi ahlak ve comertliktir. 

Rasulullah buyurdu: Allah imam yarattlgmda; beni takviye et Al
lah'Im, dedi. Allah da onu iyi huy ve comertlikle takviye etti. Allah ktif
rti yarattlgmda, o da; beni takviye et, deyince, Allah onu cimrilik ve 
kotu huyla takviye etti. 

Rasulullah buyurdu : Allah, diledigini kendi nefsi ic;in sec;ti. Sizin 
dinize comertlik ve iyi huyunuzdan ba§kas1 yara§maz. Dikkat edin ve 
dininizi bu ikisiyle stisleyin. 

Rasulullah buyurdu : Ahlakm gtizeli, Allah'm yarattlg1 hilkat tize
re olamd1r. 

Ey Allah'm Rasulti, mti'minlerin iman bak1mmdan en faziletlisi 
hangisidir? denildiginde; o, ahlaken en gtizel olamd1r, dedi. 

Rasulullah buyurdu: Siz, insanlan mallanmzla ku§atamazsmiz. 
Gtizel ytiz gostererek ve iyi huyla · onlan ku§atlmz. 

Rasulullah buyurdu: Kotu huy amelleri ~irkenin bah bozmas1 gi-
bi, bozar. · 

Cerir ibn Abdullah'm, rivayetine gore, RasUlullah (s.a.) §6yle bu-
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yurmu§: Ey Cerir, sen Allah'm yaratt1g1 guzel mahhlklanndan birisin, 
ahlakm1 da guzelle§tir. 

Bera ibn Azib diyor ki: RasO.lullah, insanlarm yuzu ve ahlak1 en 
guzel olamyd1. 

Ebu Said el-Hudri rivayet eder ki; RasO.Iullah (s.a.) duasmda hep 
§6yle dermi§: Allah'1m, hilkatimi guzelle§tirdigin gibi, ahlak1m1 da gu
zelle§tir. 

Abdullah ibn Orner rivayet ediyor: RasO.Iullah en c;ok §6yle dua 
ederdi: Allah'1m, Senden s1hhat, afiyet ve iyi huy diliyorum. 

Ebu Hureyre rivayet ediyor: RasO.Iullah buyurdu: Mu'minin ke
rimligi dini ile~iir, §erefi ahlak1 iledir, muruvveti ise akll iledir. 

Usame ibn ~ureyk der ki: Antplar RasO.lullah'a; kulun verdigi §ey
Ierin en hay1rllsi nedir? diye sordular da, o; iyi huydur, dedi. 

RasO.Iullah buyurdu: K1yamet gtinun,de bana en sevimli ve en ya
km olammz guzel huylu olammzd1r. 

--- ibn Abbas der ki: RasO.lullah §6yle buyurdu: Uc; §eyden birisi veya 
ikisi kimde bulunmazsa, amellerini var saymasm: Allah'a isyandan 
kendisini allkoyacak takva, sefaletten allkoyacak ilim, insanlar arasm
da iyi gec;inecek ahlak. 

-+-RasO.lullah, namazm ba§langiCmda hep §6yle dua ederdi: Allah'1m, 
beni huylann en guzeline erdir, c;unku ona Senden ba§kasi erdiremez. 
KotU ahlaklanm1 sil, c;unku onu Senden ba§kas1 silemez. 
--f-Enes ibn Malik diyor ki: Biz RasO.lullahla birlikte iken bir gun §6y
Ie dedigini i§ittik: iyi ahlak; hatalan, gune§in buzu erittigi gibi eritir. 

RasO.lullah buyurdu: iyi huylu olmak, insanm mutlulugundand1r. 
RasO.lullah buyurdu: iyilik, iyi huyluluktur. 
RasO.lullah buyurdu: Ey Ebu Zerr, tedbir gibi akilhllk, ahlak gibi 

§ereflilik yoktur. 
Enes diyor ki: Ummu Habibe, RasO.lullah'a §6yle dedi: Bir kadmm 

dunyada iki kocas1 bulunsa ve ikisi de olmu§ olsa, kadm olup cennete 
girdiginde hangi kocasmm olur? RasO.lullah; hangisinin ahlak1 guzel-
se onun olur, buyurdu. ' 

RasO.lullah buyurdu: Ki§i iyi ahlak1 ve mertebesinin degeri saye
sinde geceleri kaim, gunduzleri saim alan mu'minin derecesine . ula§a
bilir. Ba§ka bir rivayette ise sahralardaki susuzlarm derecesine ula§Ir. 

Abdurrahman ibn Semure diyor ki: Biz RasO.lullah'm yamnda iken 
o, §6yle dedi: Ben dun gece garib bir ru'ya gordum. Ummetimden bir 
ki§i diz ustU c;okmu§, onunla Allah Zulcelal arasmda bir perde vard1. 
iyi ahlak1 geldi ve onu huzur-u izzet'e yuceltti. 

............ Enes diyor ki: RasO.lullah buyurdu ki: Kul, iyi ahlak1 sayesinde iba
dette zay1f olsa da ahiret derecelerinin yucesine ve menzillerinin §eref
Hsirie ula§Ir. 
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Rivayet edilir ki; Hz. Orner (r.a.) izin isteyerek Peygamberin yam
na geldi. Onun yanmda Kurey§'li kadmlar vard1. Onunla konu§uyor ve 
yiiksek sesle muhavere ediyorlardl. Orner gelince, artiiye biiriiniip <;Ik
tllar. Orner girdigi zaman Rasulullah giiliiyordu. Orner: Anam, babam 
sana kurban olsun, neden giilersin? dedi. Rasulullah §U kadmcag1zlara 
giiliiyorum, benimle birlikte iken artiinmeksizin konu§uyorlardi, senin 
sesini i§itince sustular ve artiindiiler, dedi. Hz. Orner: Ey Allah'm Ra
sulii, sen korkulmaya daha c;ok laYJ.ksm, dedi, sonra onlara dandii ve 
§ayle dedi: Ey kendi nefislerinin dii§manlan; siz benden korkarsm1z 
da Rasulullah'tan korkmaz m1s1mz? Kadmlar: Evet ey Orner; sen bize 
Rasulullah'tan daha c;ok korkutucusun, dediler. Rasulullah buyurdu: 
Ey Hattab'm oglu; nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, 
§eytan seninle hi<;bir za_man kar§Ila§amaz. Aym yola girdiginiz zaman 
o, yolunu degi§tirip senden kac;ar. 

Rasulullah buyurdu: Katii huy affedilmeyen bir giinahtlr. Katii 
zan ise korkunc; bir hatad1r. 

Rasulullah buyurdu: Kul, katii huyla cehennemin en alt derekesi
ne dii§er. 

Lo~man Hekim'in oglu babasma dedi ki: Babacigim, insan i<;in han
gi azellik iyidir? Lokman Hekim; din, dedi. Oglu: ~ayet iki tane olsa? 
deyince, Lokman He kim; din ve mal, dedi. Oglu: ~a yet ii<; tane olsa? 
deyince; din, mal ve haya, dedi. Oglu: ~ayet dart tane olsa? deyince, o; 
din, mal, haya, iyi huy, dedi. Oglu: ~ayet be§ tane olsa? deyince, o; din, 
mal, haya, iyi huy ve camertlik, dedi. Oglu: ~ayet altl tane olsa? de
yince, Lokman Hekim: Oglum, kim bu be§ hasleti elde ederse; o, Allah'
m dostu olur. ~eytandan uzakla§Ir, dedi. 

Hasan dedi: Kim katii huylu olursa, kendi nefsine azab eder. 
Enes ibn Malik dedi: ~i§i, iyi huyu ile ibadet etmeden cennetin en 

yiice derecesine ula§abilir, katii huyu ile de, ibadet ettigi halde cehen
nemin dibine dii§ebilir. 

Yahya ibn Muaz er-Razi dedi: iyi huylar nzk1 arttmr . 
. Vehb ibn Miinebbih dedi: Katii huy, kmlmi§ testi parc;alarma ben

zer. Ne yapl§Ir, ne de tekrar c;amur olur. 
·Fadl ibn iyaz dedi: iyi huylu bir facirin bana arkada§llk etmesi, 

katii huylu bir abidin arkada§llk etmesinden iyidir. 
Abdullah ibn Miibarek, bir yolculugu esnasmda katii huylu bir ki

§i ile arkada§ oldu. Abdullah onun katii huyuna tahammiil ediyor ve 
idare ediyordu. Adam aynlmca aglad1. Neden agllyorsun? denildigin
de; ona acidigimdan, dedi. <;iinkii o, benden aynld1 ama katii huyu on
dan aynlmadl, ciiye ekledi. . 

Cuneyd el-Bag?adi dedi: Dart §ey ameli az da olsa kulu derecelerin 
~ 
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en yiicesine yiikseltir: ilim, tevazu, comertlik ve iyi huy. iyi huy ima
nm kemalidir. 

_ ... _ .. Kettani dedi: Tasavvuf demek; iyi huy demektir. Kimin huyunun 
giizelligi fazla olursa, tasavvufta derecesi daha da artar. 

Hz. Orner dedi: insanlar arasmda giizel ahlak ile hareket edin. 
--+- Yahya ibn Muaz er-Razi dedi: Kotii huy; o kadar fenad1r ki, birlik

te sevablarm <;oklugu fayda vermez. Giizel huy; o kadar iyidir ki, bir
likte giinahlarm <;oklugu zarar vermez. 
~ ibn Abbas'a; kerem nedir? diye sordular. 0, §6yle dedi: Kerem Al

lah'm kitabmda belirttigi gibi takvaca iistiin olmaktlr. ~eref nedir? de
nildiginde: Ahlak1 iyi olammz §erefi yiice olammzd1r, dedi. 

ibn Abbas: Her binamn bir temeli vard1r. islam'm temeli de ah
laktlr, dedi. 

Ata: Kim yiicelmi§se giizel huyu ile yiicelmi§tir. Hi<; kimse giizel 
ahlakm kemaline ula§amami§tlr. Habib-i Kibriya mfuJtesna. Allah'a en 
makbul olan huy, giizel ahlakla Rasuliiniin yolunda gidenlerin huyu
dur, dedi. 

iyi ve Kotii Huylann Hakikatt 

iyi bil ki; ge<;mi§ler iyi huylar mevzuunda bir<;ok §eyler soylemi§ler, 
onun nelerden ibaret oldugunu a<;Iklamaya <;ah§ffil§lardir. Fakat mev
zuu biitiin hususiyetleriyle geni§ligine ve derinligine inceleyenler pek 
azd1r. Ancak bunlardan bir k1sm1, iyi ahlakm baz1 boliimlerini izah et
mi§ler, kendi dii§iincelerine gore incelememi§lerdir. Ama iyi ahlak neden 
ibarettir? S1mrlan nedir? iyi ahlakh bir mii'min nas1I olmahd1r? gibi 
mevzularda susturucu cevablar, izahlar. yapmam1§lard1r. Mesela Hasan: 
iyi ahlak; giizel yiizliiliik, comertlik, cemiyeti rahats1z eden §eyleri yok 
etmektir, demi§tir. 

imam Vas1ti: iyi ahlak; cemiyeti rahats1z etmemek, her §eyi ho§ 
kar§Ilamaktlr, demi§tir. 

Baz1 ki§iler: i:yi ahlak; insanlara yakm olmak, onlarm arasmdaki 
§eylere uzak olmaktlr. Vas1ti diger bir defasmda: iyi ahlak; sevin<;li ve 
ne§'eli anlarda da herkesi ho§nud etmektir, demi§tir. 

Ebu Osman: iyi ahlak; Allah'm nzasm1 kazanmaktlr, der. 
Sehl et-Tiisteri'ye soruldu: iyi ahlak nedir? Sehl: iyi ahlakm en 

a§agi dE!recesi, herkesi ho§ kar§Ilamak, zalimlere merhamet ve hiirmet 
etmeyip onlar i<;in Allah Teala'dan hidayet dilemektir, diye kar§ll~k ver
di. Ba§ka bir seferinde: R1z1k, mal ve miilk i~in hakkl inkar etmemek, 
soz verince sadakat gostermek, Allah nzas1 i<;in <;ah§Irfaktlr, demi§tir. 

imam Ali : iyi ahlak; ii<; §eyden ibarettir. Haramdan sakmmak, her 
§eyin helalini aramak, aile ferdlerine iyi muamele etmektir, der. 
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/Huseyn ibn Mansur: iyi ahlak; hakikatl gor.dukten sonra onu tat
bikte ba§kasmm eziyyetinin sana te'sir etmemesidir, der. 

i§te bu ve benzeri sozler, iyi ahlakm ne oldugunu a<;Iklamak i<;in 
soylenmi§ sozlerdir. H.er birisi altm k1ymetindedir. Fakat bunlar iyi 
huylarm mahiyyetini, hakikatlm a<;Iklamalhan uzaktlrlar. Bu sozler 
ancak iyi ahlakm bolumlerinin baz1 dallanm izah etmek i<;in soylenmi§ 
hikmetli sozlerdir. 

Bu konunun ozunu, hakikatml a<_;Iklamak bu konu hakkmdaki ~oz
leri serdetmekten bizce daha faydalid1r. 

iyi ahlak konusunda fikrimiz §Udur: Hulk (Ahlak) ve Halk (Yara
tlh§) toplum tarafmdan kullamlan, lafz1 birbirine yakm iki kelimedir. 
Halk konu§urken ekseriyetle; halk ve hulku guzel insan derler. Yani 
halk (yaratlh§I) hulk ise (ahlak1) guzel demektir. 

in~an; basar sahibi olan bir bedenle, basiret sahibi olan bir ruh ve 
nefsten ibarettir. Bunlarm her birisinin de iyi ve kotu yonleri, §ekilleri, 
yap1lan vard1r. Basireti olan ruh ve nefis, basan olan bedenden daha 
ustundur. Bu sebeple Allah Teala, Kur'an-1 Kerim'de insam basirete 
izafe ederek, basirete yuksek k1ymet veriyor. «Ben insam bal<;Iktan ya
rattlm. Hilkatl guzel olunca ona ruhumdan ufledim, melekle.r ona sec
de etti.n diyor. Bundan da anla§Illyor ki beden topraga mensubtur. 

Ahlak: Nefsin (ruhun) durumu ve §ekil almas1, ma'neviyatm ha
. reketlerde hakim olmas1, iyi fiillerin ve dii§iincelerin, zorlanmadan su
dur etmesidir. 

Ahlakm §ekli ve sureti, hasletlerin insanda t~§ekkiil edj.§ine gore 
tesbit edilir. Mesela insandan sudur eden fiiller eger akla, mantlga, §eri
ata uygun, herhangi bir zorlamadan mutevellid degilse; o haslete «iyi 
huy, guzel ahlak» ad1 verilir. Sudur eden fiil <;irkin, §eriata muhalif 
olup herhangi bir zorlamamn neticesi degil ise o haslete «kotit huy,» 
ad1 verilir. 

Ahlak; fiillerin insanda te§ekkul edi§ine gore tesbit ,,.edilir dedik. 
Zira herhangi bir sebepten dolay1, pek nadir olarak fakir · fukaraya sa
daka veren kimseye -comertlik hasleti ruhunda te§elckiil etmeden
comerd, sahi, hay1rsever, diyemeyiz. 

Herhangi bir zorlarp.anm neticesi ve yapmac1k degilse, dedik. Zira 
fakir fukaraya sadaka veren, yahut k1zmca susmay1 ve kendini yen
meyi, herhangi bir zorlama ve tekelluften sonra yapabilen kimseye co
merd, hay1rsever, yumu§ak huylu kimse diyemeyiz. Zira bu <;e§it ha
reketler i<;ten gelerek yap1lmi§ hareket say1lmaz. 

~efsin kusurlanm gormeyen bir<_;ok cahil ki§iler azlClk bir riyazat
tan (nefsi terbiye) sonra baz1 kii<;iik gunahlan terk edince, iyi ahlak1 
elde ettiklerini samp kendilerine' muttaki susu , verirler. iyi ahlak1 ve 
kotu ahlak1 nedenleriyle birlikte a<;IklaYIP izah etmek gerekir: 
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iyi huy; mutlak iman, kotii huy ise mutlak nifaktlr. Zira Allah Te
ala irfan kaynag1 Kur'an-1 Azim'de mii'minlerin Slfatlm a«;lklarken 
iman ve nifakm iyi ve kotii huylardan ba~ka bir ~ey olmad1gm1 bildiri
yor ve ~oyle buyuruyor: 

((Mii'minler, gerc;ekten felah bulmu~lard1r. Ki onlar; namazlarmda 
hu~u· ic;indedirler. Ki onlar; bo~ sozlerden yiiz c;evirirler. Ki onlar; ze
katlanm verirler. Ki onlar; 1rzlanm korurlar. Sadece e~leri ve sag el
lerinin malik oldukl~n miistesnad1r. Dogrusu onlar, bunun ic;in de 
kmanacak degildirler. Kim de bundan ba~kasm1 ararsa, i~te onlar had
di a~anlard1r. Ki onlar; emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler. Ki 
onlar; namazlanm korurlar. i~te onlar, varis ola.1lard1r. Onlar ki; Fir
devs'e varis olacaklard1r ve orada ebedi kahc1d1rlar.» (Mii'minun, 1-11). 

((Mii'minler ancak onlard1r ki; Allah amld1g1 zaman kalbleri iirpe
rir, Allah'uf ayetleri kendilerine okundugu zaman imanlan artar ve 
Rablarma tevekkiil ederler. Onlar ki; namaz1 dosdogru k1larlar ve ken
dilerine nz1k olarak verdigimizden de infak ederler. i~te onlar; inan
ml~larm kendileridir. Onlara Rablanmn katmdan dereceler, magfiret 
ve comertc;e verilmi~ nz1klar vard1r.» (Enfal, 2-4). 

((Rahman'm kullan onlard1r ki; yeryiiziinde miitevaz1' olarak yii
riirler. Bilgisizler kendilerine tak1ld1klan zaman; selam, derler. Onlar 
ki: Rablan ic;in secdeye vararak ve klyama durarak gecelerler. Ve onlar 
ki; RabblmlZ, bizden cehennem azab1m uzakla~tlr . Dogrusu cehenne
min azab1 siirekli ve ac1d1r, derler. Muhakkak o, ne kotii bir karargah 
ve konaklama yeridir. Onlar ki; infak ettikleri zaman, ne israf ederler, 
ne de cimrilik. ikisi arasmda orta bir yol tutarlar. Onlar ki; Allah ile 
beraber ba~ka bir tannya tapmazlar. Allah'm haram k1ld1g1 cana hak
Slz yere k1ymazlar. Zina etmezler. Kim de bunlan yaparsa cezaya c;ar
plhr. K1yamet giinii azab1 kat kat olur ve orada alc;altllarak temelli bl
raklhr. Ancak tevbe eden, inamp salih amel i~leyenlerin; Allah, i~te 

onlarui kotiiliiklerini iyiliklere c;evirir. Ve Allah Gafur ve Rahim olan
dlr. Kim de tev,be edip salih amel i~lerse; ~iiphesiz ki o, Allah'a tevbesi 
kabul edilmi~ olarak doner. Onlar ki; yalan yere ~ehadet etmezler. Bo~ 
ve kotii lak1rd1ya rastlad1klan zaman, yiiz c;evirip vakarla gec;erler. On
lar ki; kendilerine Rablarmmtayetleri hatlrlatlld1g1 vakit, onlara kar~1 
kor ve sag1r davranmazlar. Onlar ki; Rabb1m1z, e~lerimiz ve c;ocuklan
mlz hususunda goziimiizii aydm k1l, bizi miittakilere imam yap, der
ler. i~te onlar, sabrettiklerinden dolayt cennetin en yiiksek dereceleri ile 
miikatatlandmhrlar ve orada saghk ve selamla kar~1lamrlar . Orada te
melli kahrlar. Oras1 ne giizel bi:r: yer ve ne giizel bir duraktlr. De ki: Du~ 
amz olmasayd1, Rabb1m size deger verir miydi? Gen;ekten yalanlad1mz. 
0 halde azab yakamz1 b1rakmayacakt1r.» (Furkan, 63-77). 

Kendi durumunu ogrenmek isteyen kimseye olc;ii olarak yukanda-
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ki ayet~i kerime'ler yeter. Bu ayet-i kerime'lerde zikredilen ahlakm bii
tiiniiyle bir ki§ide bulunmas1; iyi huyluluga, hie; birisinin bulunmamas1 
da; kotii huyluluga i§arettir. Bir k1smmm bulunup bir klsmmm bu
lunmamasi ise biraz iyi, biraz da kotii huylann bulunduguna i§arettir. 
Bu durumda alan kimse; iyi huylanm korumah, bulunmayanlan da 
elde etmeye c;ah§mahdir. 

Allah'm Rasulii, mii'min kimselerin vasf1m birc;ok hadis-i §erif'le-
rinde ac;Iklami§tlr ki bu ozellikler, iyi ahlakm esas1 say1hr: 

- Mii'min; kendisi ic;in sevdigini, iman karde§i ic;in de seven ki§idir. 
- Allah ve Rasuliine inananlar, kom§ularma ikram etsinler. 
~ Allah ve Rasuliine inananlar, miisafirlerine ikram etsinler. 
~Allah ve Rasuliine inananlar; ya hay1rh soz soylesinler yahut sus
sunlar. 

Diger hadis-i §erif'lerde de mii'minlerin ozelliklerinin iyi huy oldu
gunu belirterek buyuruyor ki : 
=-- Mii'minlerin iman bak1mmdan en yiiksegi, huylan en giizel olan

landir. 
Siz bir mii'mini susan, vakarh bir halde goriirseniz; o kimseye yak-

la§Imz, onunla sohbet ediniz. Zira ondan hikmet su.dur eder. 
""'*'- iyiligi ile sevinip, kotiiliigii ile iiziilen kimse mu'minin kendisidir. 
+ Blr mii'minin iman karde§ine eziyet verecek, iizecek bir gozle bak
masi haramd1r. 

Miisliimamn miisliimam korkutmas1 haramd1r. Beraber sohbet 
ederek oturan iki miisliiman Allah'm emanetindedir. Onlarm hie; biri
sine digerini tiksindirecek, iizecek hareket yaki§maz. 

Veliler iyi ahlakm alametlerini §Oyle siralami§lardir : 
<;ok haya, hemcinslerine az eza, c;ok Islahc;Ihk, dogru dil, az ve oz 

soz, c;ok c;ah§mak, amel-i salih, az zillet, az israf, herkese iyi muamele, 
akraba ve dostlan ziyaret (s1la-i rahm) vekar, belalara sab1r, nimetlere 
§iikiir, Allah'm verdigi §eylere nza, hilm, herkese kaq1 yumu§ak dav
ranmak, (nfk), iffet, kimsesizlere kar§I §efkat, kiifretmemek, la'net 
okumamak, nemime, g1ybet, acelecilik, kin, hased, cimrilik etmemek, 
giiler yiizlii, temiz. sozlii olmak. Allah ic;in sevip Allah ic;in bugzetmek, 
Allah ic;in nza, (gazab icabediyorsa) Allah ic;in gazablanmak, iyi ahlak 
i§te bunlard1r. 

--~.,..J~> Rasulullah'a sordular: Mii'min ve miinaf1km alameti nedir? Cevab 
verdi : Mii'rni.n; namaz, oruc; ve diger ibadetler ic;in ihtimam gosterendir. 
Miin8.f1k, 'hayvanlar gibi yemek ic;mek ic;in ihtimam gosterendir. 

Hatem el-Esamm dedi ki : Mii'min, tefekkiir ve ibretle rhe§gU.l olur. 
Miinaf1k; h1rs ve amelle me§gul olur. Mii'min; Allah'tan ba§ka kimse
den yardnn istemez. Miin8.f1k; Allah'tan ba§ka herkesten yard1m ister. 
Allah'tan ba§ka herkesten korkar. Mii'min Allah'tan ba§ka kimseden 

-

-
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korkmaz, dini ugruna mahm ve camm verir. Miinaf1k; mah ugrunda di
nini verir. Mii'min; iyilik yapar, yine de aglar. Miinaf1k ise kotiiliik yapar 
yine de giiler. Mii'min; vahdeti, halveti, yalmzhg1 sever. Miinaf1k; kan
§lkhgi, bozgunculugu sever. Mii'min; etrafma iman tohumunu eker, ce
miyette fesad <;Ikarmaktan korkar. Miinaf1k; iman tohumlanm ezer, fe
sad <;1karmaYl sever. Mii'min; iyiligi emreder, kotiiliikten nehyeder, sul
hu te'min i<;in siyaset yapar. Miinaf1k; kotiiliigii emreder, iyiligi nehye
der. Riyaseti elde etmek i<;in fesad pkanr. iyi huyda en ba§anh imtihan 
eziyetlere sab1r, cefalara tahammiil etmektir. Kim ba§kalarmm kotii 
huylanndan bahsederse; (miinaf1k ve miilhidler miistesna) ona, kendi
sinin kotii huylu oldugunu hatlrlatm. Zira iyi h 1yluluk, eziyete taham
miil etmektir. 

Rivayete gore Hz. Peygamber bir gun Enes'le birlikte gezerken ar
kadan bir bedevi geldi, Peygamberimizi §iddetle sarst1. (Hz. Peygambe
rin iizerinde Necran mah yiinlii, kllh h1rka vard1) Enes ibn Malik di
yor ki: Adam o kadar sarst1 ki, h1rkanm k1llan Peygamberin boynunu 
k1zarttl. Bedevi Hz. Peygambere: Yamndaki Allah mahndan bir mikdar 
da bana ver, dedi. Hz. Peygamber giildii ve ona bir mikdar mal veril
mesini emretti. 

- ~ Bi'setin ba§langiCmda Hicret'ten once Kurey§'liler peygamberimizi 
siki§tlnp ona bir insana yaki§mayan eziyetleri reva goriince, Rasulul
lah: Allah'1m, kavmimi affet, onlar bilmediklerinden bana eziyet edi
yorlar, demi§ti,. 

---s~ Uhud sava§mda mii§rikler di§ini k1rd1lar. 0; Allah'1m, onlan sen 
hidayete erdir, onlar bilmiyorlar, deyince: «Muhakkak ki sen, yiice bir 
ahlak iizeresin» ayeti nazil oldu. Evet, kainatm biiyiigii, ahlakm zirve
si, biiyiik onder boyle hareket eder, boyle ya§ardl. 

Rivayet olunur ki, ibrahim ibn Edhem <;6lde gezerken bir zabitle 
kar§Ila§tl. Zabit ona: Sen kale misin? diye sordu. ibrahim: Evet ben 
koleyim; dedi. Zabit: 1\ia'mureniz (oturdugunuz yer) neredir? dedi. ib
rahim; kabristam gosterdi. Zabit: Ben ma'mur olan bir yer istiyorum, 
dedi. ibrahim: Evet, ben de ma'mure kabirdir, diyorum, dedi. Zabit ib
rahim'in bu soziine k1zd1 ba§ma sopa ile vurup yard1, ald1 §ehre gotiir
dii. Zabit arkada§lanna durumu anlatmca, arkada§lan ona; kim oldu
gunu biliyor musun? dediler. Zabit; hay1r, dedi. Arkada§lan: 0, ibra_
him ibn Edhem, dediler. Zabit hemen atmdan indi, ibrahim'in eline 
ayagma sanlmaya ba§lad1. Oziir diledi. Orada bulunanlar ibrahim'e: 
Neden koleyim dedin? diye sorduklarmda; ibrahim: 0, bana sen kimin 
kolesisin? demedi. K6le misin? dedi. Ben de; evet koleyim, dedim. 
<;iinkii Allah'm kulu ve kolesiyim. Benim ba§Iml yarmca Allah'tan 
onu affetmesini diledim, dedi. Oradakiler: Nas1l sana zulmedenin affl
m istiyorsun? dediler. ibrahim: Ben biliyorum ki, onun bana yapt1g1 
eziyetten dolaYI Allah'm huzurunda miikafat gorecegim. Kendisinin ·yu-
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ziinden kar ettigim kimseye zarar gelmesini hie; ister miyim? dedi. 
--+ Adamm birisi Ebu Osman'1 denemek ic;in yamna c;ag1rd1. Ebu Os
man gelince, sana ihtiyac1m kalmadl git, dedi. Ebu Osman gitti. Az son
ra tekrar c;ag1rd1, yine ihtiyac1m yok git, dedi. Birkac; defa boyle tek
rarladL Faka_t Ebu Osman hie; k1zmadan gelip gitti. Nihayet adam §ey
hin eline ve ayagma dii§tii. Kusura bakmaym, sizi denemek ic;in yapl
yordum. Ne giizel huyunuz varmi§ ya §eyh, dedi. ~eyh: Bende gi:irdii
giin huy, ki:ipeklerin huyudur. Onlan c;agmrsan gelir, kovarsan gider, 
dedi. 

-4 Ebu Osman bir sokaktan gec;erken, iistiine kiil serptiler. Ebu Os
man atmdan indi, iistiinii silkti, temiz bir yerde secde ve §iikiir etti, 
kiil di:ikenlere hie; bir §ey si:iylemedi. Kendisine: Kiil serpenlere nic;in 
k1zmadm? diyenlere: Ate§e miistehak olan kimse, kiil ile kurtulursa, 
kurtaranlara k1zar m1, yoksa hiirmet mi eder? dedi. 

Mfrsa er-R1za'mn oglu Ali'nin -annesi siyahi oldugundan esmer 
birisiydi- evine yakm bir yerde hamam vard1. Hamama gitmek istedi
ginde hamam1 kiralar, tek ba§ma giderdi. Bir gun yine yalmz ba§ma 
hamamda y1kamrken hamamc1 kap1y1 c;ekip gitti. Ki:iyliiniin biri ha
mama geldi. Ali'yi ic;erde yalmz gi:iriince hamamm hizmetc;ilerinden bi
risi sanc;il ve Ali'ye: Gel beni kesele, dedi. Ali ibn Musa kalk1p adam1 
keseledi. Ba§ma su di:iktii. Hamamc1 gelip ki:iyliiniin durumunu gi:iriin
ce §a§IP korkusundan kac;tl. Ali ibn Musa hamamdan c;1kmca; hamam
CI nerede? diye sordu. Oradakiler; sizden korktu ve gitti, dediler. Ali: 
Korkulacak ne var? As1l sue; hamam1 siyahi ki:ileye teslim etmektir, dedi. 

Ebu Abdullah el-Hayyat, terzi diikkanmda diki§ dikerdi. Mecusi 
bir mii§terisi vard1. Abdullah'a diktirdigi e§yay1 ahr, kar§Ihgmda kalb 
para verirq.i. Abdullah da hie; seslenmeden ahr, i:ibiir tarafma atard1. Bir 
gun Abdullah c;ar§Iya e§ya satm almaya gidince, mecusi yine geldi. Ab
dullah'm c;1ragmdan e§yay1 ahp kalb parayr verdi. <;1rak, paranm kalb 
oldugunu gi:iriince e§yayr vermedi. Bir miiddet sonra Abdullah geldi ve 
meseleyi ona anlattliar. Abdullah: Verseydiniz adama e§yay1, ben onun 
verdigi_ p~ranm kalb oldugunu c;oktan beri biliyordum, fakat mecusiye 
islam'm kudsiyyetini, miisliimanlarm ho§gi:iriisiinii kabul ettirmek ic;in 
seslenmiyordum, dedi. 

Yusuf ibn Esbat dedi: iyi ahlakm alameti on §eydir : Yalan si:iyle
memek, varhklara kar§l insafh davranmak, ba§kasmm dii§mesini iste
memek, kendisine kar§l yap1lan fenahklan ho§ gi:irmek, i:izrii kabul et
mek, eziyetlere tahammiil etmek, nefsin mel'anetini · terketmek, kendi 
§ahsi kusurlanm goriip ba§kasmm ay1planm ara§tlrmamak, kiic;iiklere 
ve biiyiiklere kar§I giizel soz soylemek. 

..,_.. --=+• Kays oglu Ahnef'e: Sen hilmi kimden ogrendin? diye soruldu. Ah
nef: K~ys ibn As1m'dan ogrendim, dedi. Onun hilmi nas1ld1? denilince; 
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Ahnef anlattr: 0 (Kays ibn Asrm) evinde oturuyordu, kalesi §i§te pi
§irdigi kebab1 eline almi§ getiriyordu. ~i§ elinden di.i§tU. Asrm'm c;ocu
guna degdi, c;ocuk aldi.i. Kole deh§etle korkmaya ba§ladL As1m: Korkma 
sen Allah nzasr ic;in hi.irsi.in, ~edi. 

I 

Uveys el-Karani'yi c;ocukla'r gori.ince pe§ine di.i§er taslarlardr. Uveys: • Karde§lerim, muhakkak atmamz gerekiyorsa az atm, ayaklanm1 ka-
natmaym, abdestim bozulursa .•namaz1m1 krlamam, derdi. 

Ahnef ibn Kays'a adamm birisi savdi.i. Ahnef cevab vermedi. Adam 
Ahnef'in pe§ini ta'kib etti. Bir mi.iddet sonra Ahnef arkasmr dandi.i ve 
adama: -Ba§ka. sayleyecegin bir §ey var mr? Sonra mahallenin genc;leri 
seni gari.ir 1erse . doverler, dedi. 

Hz. Ali koiesini c;agrrd1. Kale gelmedi, tekrar c;agrrdr yine gelmedi, 
Ali kolenin yamna vard1. Sesimi duymuyor musun? dedi. Kole: Duyu
yorum, .dedi. Ali: Peki neden cevab vermedin? deyince, kale: Sonumun 
ne olacagm1 biliyordum da ondan cevab vermedim, dedi. Hz. Ali: Git, 
Allah nzas1 ic;in hi.irsi.in, dedi. 

Bir kadm Malik ibn Dinar'a; ey riyakar, diye hitab etti, Mali]{ ona: 
Ey falan, sen burada unutulan adrmr sayledin, dedi. 

Yahya ibn Ziyad el-Harisi'nin koti.i huylu bir kalesi vardr. Ona ba
krp iyi ahlakl ogreniyorum, derdi. 

i§te bu zatlar hikmetin yi.iksek mertebesine ula§lp nefislerini mi.i'
minlere kar§I horlayrp islami ahlakm arnegidirler. Rased, kin, hile ve 
kati.ili.i~ten ic;lerini temizlemi§ler, nihayet iyi huylulugun zirvesi me
sabesinde olan nza meyvesi kalblerinde filizlenmi§tir. Allah'm yaratmi§ 
oldugu §eyleri kati.i gbri.ip nza gbstermemek, kbti.i huylulugun en son 
mertebesidir. 

Bu saydig1m1z ki§ilerde iyi huylulugun alametleri apac;rk gbri.ilmek
tedir. au alametler kendisinde bulunmayan ki§iler iyi huyluluk goste
risinde bulunup magrurlanmasmlar. Bilakis hie; durmadan nefsi terbi
ye etmekle me§gul olup iyi huylan elde etmeye c;all~smlar. 0 ayle yi.ice 
bir §eydir ki Allah'm sevgili kullanyla sadrklardan pa§ka kimse o mer
tebeye ula§amaz. 

Bil ki: Baz1 saprk fikirli kimseler ahlak1 gi.izelle§tirmek, gonli.i te
mizlemek ic;in riyazat ve mi.icahedeye dayanmadiklanndan bu yoksun
lugu, takatsrzhg1, kusuru kabullenmek i~temeyip ahlakm degi§mesinin 
imkans1z oldugunu sbylemek isterler. 

<;i.inki.i insan tabiat1 degi§mezmi§, ilk yaratildigi gibi olurmu§. De
lil olarak da §Unlan ~bsterirler: 

Hulk; ic; gbri.ini.i§i.in di§arda tezahi.ir etmesidir. D1§ yaratlll§m de
gi§m0si asla mi.imkftn olmayacagr gibi, huyun degi§mesi de mi.imki.in 
olmaz K1sa boylu kimse ne kadar c;ah§sa boyunu uzatamaz, uzun boylu 
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krsaltamaz. Qirkin yaratllan ki§i ne kadar boyansa gen;ekten giizel ol
maz. 

Bir de onlar §Unu iddia ediyorlar; iyi huy, §ehvet ve gazabr kamc;r
lamakla elde edilir. Halbuki biz, uzun tecriibelerden sonra §ehvetin de 
insan mizacmm, tabiatmm zaruri icab ve arzularmdan oldugunu bili
yoruz. Ne kadar c;all§lrsa c;all§SID insanoglunun §ehevi duygulanm so
kiip atmak imkans1zd1r. Bu sebeble bu mevzuda c;all§mak bo§ yere za
man gec;irmekten ba§ka bir §ey degildir. Matlub olan, kalbin gec;ici haz 
ve isteklere iltifatlm kesmektir. Boyle bir §ey ise muhaldir. 

Biz bu fikirde olanlara kar§l diyoruz ki: Eger huylarm degi§mesi 
miimkiin olmasayd1 va'z ve nasihatlar bo§a gider, hie; bir fayda sagla
mazdL Rasulullah ta; Ahlakm1z1 giizelle§tirin, demezdi. Hayvanlarm 
dahi huylarmm degi§mesi miimkiin olmaz m1? ~ahin ku§u evcille§tiri
liyor, kopekler ehlile§tirilip av vas1tas1 olarak kullamhyor, atlar sert 
ba§hhktan uysalhga c;evriliyor. Biitiin bunlann huylanm degi§tirmek 
miimkiin oluyor da neden en giizel bic;imde yaratllan, e§ref-i mahlukat 
olan insanlarm huylanm degi§tirmek miimkiin olmuyor? 

Konunun tamam1yla ac;1klamp hakikatlarm iizerinden perdelerin 
kalkmasm1 istiyorsamz izaha dikkat ediniz: Diyebiliriz ki: Varhklar; in
sanoglunu bildigi, bilmedigi, goziiyle gordiigii, gormedigi yerler, gok
ler, hatta insan viicudunun ic;i ve di§l, hayvan nevi'leri tiimiiyle iki kis
ma aynhr: 

1) Kamil ve olgun olarak meydana gel~p te sonra kemalini yi
tirenler, yani tam olup da eksilenler. 

2) Nak1s ve yanm olarak yaratllml§ olup da §artlar miisaid olun
ca olgunla§masi miimkiin olanlar. 

~artlar da bazan sec;meye baghd1r. Mesela: Hurma c;ekirdegi ne hur
madir, ne de elmad1r. Yalmz o, o §ekilde yaratilmi§tlr ki; eger bak1hp 
yeti§tirilir, terbiye edilirse hurma olabilir. Ama hie; bir zaman elma ol
maz. Hurma c;ekirdegi yeti§me tarzma uygun olarak baz1 degi§iklikleri 
kabul edip, baz1sm1 kabul etmedigi gibi, insan tabiati da birtak1m §e
hevi duygulan normal kabul eder, diger bir tak1m1m da kabul etmez. 

Biz, §ehvet ve gazab duygusunu tiimiiyle kesmek, yok etmek, hie; bir 
te'sirini b1rakmamak istersek; diinya gelse buna asla giiciimiiz yetmez. 
Fakat miicahede ve riyazat ile, a§mhklanm kam<;Ilamaya giiciimiiz ye
ter. Zaten bize emredilen bu kadand1r. Kurtulu§umuzun, Allah'a vas1l 
olmam1zm da icabettirdigi mikd9.r budur. 

Evet insan cibilliyeti (yaratlll§l, tabiati) c;e§itlidir. Baz1s1 c;abuk ka
bul eder, baz1s1 gee; kabul eder. Bu ihtilatm iki sebebi vard1r: 

a) :i:nsan tabiatmm kokeninde mevcud olan §ehevi giiciin varhgr 
ve bunun varolU§ siiresinin uzamas1d1r. Gerc;ekten §ehvet, gazab, kibir 
kuvveti insanda vard1r. Fakat bunlardan en zor degi§eni §ehvet kuvve-
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tidir. Zira ilk te§ekktil eden duygu odur. c;ocugun ilk dogdugu zaman 
f1tratmda §ehvet giicii yaratllmi§tlr. Ancak yedi ya§mdan sonra ga
zab duygusu, daha sonra temyiz (iyi ile kottiyti ay1rd etme) giicii yara
tlllr. 

b) insanlar yaradill§lan icab1, c;ok amel .i§lemek isterler ve bu 
amellerini c;evrelerindekilerin gortip hayranllk duymasm1, herkesin 
kendisine htisn-ti tevecctih gostermesini arzu ederler. Ve bu sebeble c;ok 
c;all§arak amellerini artmrlar. Bu konuda insanlan dort gruba ayira
biliriz: 

1 - iyi ile kotiiyti, hak ile batlll temyiz (ayird etme) giiciine sa
hib olmayan gafil ki§iler. Bunlar ilk dogduklan gibi btitiin i'tikadlardan 
yoksun kimselerdir. Bu tip kimseleri tedavi etmek oldukc;a kolayd1r. Bir 
muallim, mtir§id, ic;ten gelen gizli bir itici kuvvete ihtiyac;lan vard1r. 
K1sa zamanda .huylanm degi§tirebilirler. 

2 - <;irkin fiillerin c;irkin oldugunu bilip amel-i salih i§lemeye 
ah§madigmdan, iyi fiileri i'tiyad haline getirmediginden k0tu amelleri 
kendisine ho§ gortinen tipler. Bunlar yaptlklan §eylerin fena oldugunu 
bilirler. Burada durum oncekinden biraz daha zordur. Zira ytik daha 
fazlala~mi§tlr. once fenallga, c;irkin amellere kar§l mevcud alan istek
lerini yok etmek, fena huylan soktip atmak, sonra da iyi amellerin, gti
zel huylarm tohumunu ekmek gerektir. Vazife her ne kadar zor da olsa 
islah etmek ' miimkiindiir. Biraz c;aba, emek ve dikkatli c;all§ma ile her 
§ey halledilebilir. 

3 - Fena amellerin, kotti huylarm iyi ve yap1lmas1 gereken fiil
ler olduguna inanan sap1klar. Bu ki§ilerin tedavileri gayet zordur. Ba
§an nadir olur. Islah edildikleri ender gortiltir. c;unkti sap1kllk sebeble
ri fazlad1r. Hastallk tistiiste binmi§tir. 

4 -.-- Yanll§ fikirler ve kotti amellerle terbiye edilmi§ olmakla be
raber, fazileti c;ok kottiltik i§lemekte, nefisleri helak etmekte gortip ko
ttiltiklere ozenerek yapt1g1 fenallklarla iftihar eden, onu btiytikltik ola
rak kabul eden kimseler. Bu tiplerin tedavisi ise zordur. Buna benzer 
c;ok gtizel bir soz vard1r. ihtiyarlan terbiye etmek; zahmet, genc;leri ter
biye etmek; azabd1r. Anlattlg1m1z bu dort ttir kimselerden birincisine; 

'yalmz cahil, ikincisine; hem cahil, hem saplk, iic;iinciisiine; cahil, saplk, 
·fas1k, dordiinciisiine; cahil, sap1k, fas1k ve §irretli kimse denir. 

As1l konuya donelim: insanoglu sag oldukc;a §ehvet, gazab, dtinya 
sevgisi ve diger huylan degi§tirmek mtimktin degildir, sozii dogrudan 
dogruya bo§ yere soylenmi§ mugalatadan ibarettir. 

Bir k1s1m zavalhlar, mticahede ve riyazattan maksad; btitiin bu 
duygulan insanoglunun btinyesinden tamarmyle silmek, yok etmek ol
dugu zehabma kapllm1§lard1r. Ne yaz1k ki bunlar, insan f1tratmm zo
runlu olarak §ehvete ihtiyac1 oldugunu, onun da faydah yonlerinin bu-
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lundugunu bilmiyorlar. Yemek arzusu kokiinden yok edilse, insanlar he
lak olur. Evlenme arzusu cima' istegi kesilse; insan nesli tiikenir. Gazab 
duygusu olmasa, insanoglu kendisini helak edici §eylere kar§I koruya
maz, yok oLur. ~ehvetin ash insanda bulundugu miiddet~e muhakkak 

·ki §ehevi duygulan k1m1ldatan mal sevgisi de bulunacaktlr. Bizim ga
yemiz bu duygularm tiimiinii kokiinden silip atmak degil, ifrat ile tef
ritin orta noktas1 olan i'tidali elde etmektir. 

' Ga~ab duygusunun i'tidal noktas1; hamiyyet sahibi olabilmektir. 
Hamiyyet; ne a§m derecede tehevviir, ne de korkakllktlr. Hepsinin i'ti
dal noktas1 kendi nefsine galib gelip biitiin giiciiyle aklln emrine bag
lanmaktlr. Allah Teala mii'minler i~in «Kafirlere kar§I §iddetli, ken
di aralarmda §efkatli» ta'birini kullanmaktad1r. (imam Gazzali, ihya 
el-Ulllm, III, 47-57) . 

Peygamber Ahlak1 
Aynca bu ayet-i kerime, Allah Ol~iisiinde ahlak unsurunun ne ka

dar senaya §ayan oldugunu gostermekte ve bu unsurun islam hakikat
lan meyamnda hakikat-I Muhammediyye gibi koklii bir hakikat oldu
gun u belirtmektedir. 

Hz. Peygamberin hayatmi inceleyen birisi bu akideyi de inceledigi 
zaman, bu akidede ahlak unsurunun ~ok bariz ve temel bir unsur oldu
gunu,' hukuki prensiblerin ve terbiye edici esaslarm bu unsur iizerine, 
kaim oldugunu goriir. Bu akiden_in en biiyiik daveti; nezahete, armma
ya, emanete, dogruluga, adalete, §efkate, merhamete, iyilige, ahde ri
ayete, soziin harekete uymasma, soz ve hareketin i~ten ge~en niyete mu
tabik olmasma dairdir. Zuliimden, azgmllktan, hile ve hud'adan insan
lann mahm bo§ yere yemekten, insanlarm 1rz ve mahremiyetlerine te
caviizden vazge~meye dairdir. Her ne §ekilde olursa olsun fuh§u onle
meyle alakalld1r. Bu akidenin soziinii ettigimiz esaslan, hareket ve dii
§iincede, v!cdanla~m derinliginde ve cemiyetin hayatmda ahlak unsu
runu koruma hususundaki te§riatl, ferdin, cemiyetin ve devletin mii
nasebetleri konusundaki hiikiimleri hep aym esasa istinad eder. 

~erefli Peygamber (s.a.) buyurur ki: «Ben ancak yiice ahlak1 ta
mamlamak i~in gonderildim.» Peygamberliginin hulasasm1 bu yiice he
defe bagllyor. Yiice ahlaka te§vik konusunda bir~ok hadisler siralam
yor ardarda. Onun §ahsi hayatl yiice Allah'm oliimsiiz kitabmda «Mu
hakkak ki sen biiyiik bir ahlak iizerindesin.» demeyi gerektirecek ka
dar yiice bir §ekilde temiz ve canh bir hayat ornegi olarak ayakta dur
maktadir. Yiice Allah, Peygamberini boyle bir senaya mazhar k1larken 
getirdigi ahlak nizammdaki temel unsuru da belirtiyor. Bu nizamda 
yeryiizii goge bagll'1~1yor . Gogii arzu edenlerin kalbleri oraya rabtedili
yor. Gokyiiziiniin sahibinin sevip ho!Jlanacagi saglam ahlak prensible
rini gosteriyor. 
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Bu ahlak anlayl§l islam ahlakmm e§Sizliginin ifadesidir. Qiinkii bu 
ahlak toplumdan <;1kmam1§, kat'iyyen yeryiiziiniin degerlerinden ne§'et 
etmemi§tir. Herhangi bir nesilde ya§ayan alakalardan, orf ve menfaat . 
degerlerinden hi<;birisine dayanmaz. Hepsinin yerine gokyiiziine istinad 
eder, semaya dayamr. Gokyiiziiniin yeryiiziine seslenip yiice ufuklara 
t1rmand1rmak istedigi hitaba istinad ed~r. Allah'm mutlak kemalin ifa
desi olan s1fatlanm insanlarm takatlan nisbetinde ger<;ekle§tirmelerf 
ve boylelikle iistiin insanllk seviyelerini tahakkuk ettirerek Allah'm ik
ramma ve hilafetine mazhar olup yiice bir hayata miistehak olmalanm 
diledigi s1fatlarma dayamr. ccYiice bir makamda kudretli bir hiikiimda
nn katmda.>> Bunun i<;in bu ahlak sistemi yeryiiziiniin hi<; bir degeriyle 
s1mrh degildir. insanhgm giiciiniin yetebilecegi en son noktaya kadar 
ula§Ir. Qiinkii o her had ve s1mrdan uzak olan Allah'm s1fat1anm ta
hakkuk ettirmeyi hedef allr. 

Aynca bu ahlak nizam1 miinferid faziletlerden miite§ekkil degildir. 
Yalmz ba§ma dogrulup, adet, emniyet, §efkat ve merhametten ibaret 
degildir. Bilakis bir~irini tamamlayan bir sistemdir. Bu sistemde ter
biye metodlanyla sistematik hiikiimler birbirine destek olur. Hayat dii
§iincesi ve hedefi bu esaslar iizerine kaim olur. Ve yolun sonu herhangi 
bir deg,ere degil, vanr Allah'a dayamr. 

islam ahlakl biitiin iistiinliigii, biitiin giizelligi, biitiin ahengi, bii
tiin dogrulugu ve degi§mezligiyle Hz. Muhammed Mustafa (s.a.)da te
messiil etmi§tir. Ve bu; yiice Allah'm «Muhakkak ki sen biiyiik bir ah
lak iizerindesin.>> kavl-i §erif'inde kendisini gostermi§tir. 

Allah'm kuluna bu yiice senasmdan sonra ayet-i kerime kendisine 
iftira eden o a§agillk mii§riklerle gelecegini te'minat altma alan bir hii
kiim irad ediyor. Durumlanmn a<;Iga <;1kacagm1, bo§luklarmm belirece
gini ve apa<;Ik sap1kllkta olduklarmm ortaya dokiilecegini bildirerek 
tehdid ediyor: 

ccHanginizin aklmdan zoru oldugunu, 
Muha}{kak ki senin Rabbm, yolundan sapam <;ok iyi bilir. Ve 0, 

dogru yolda olanlan da <;ok iyi bilendir.» 
Allah'm belirecegini peygamberine beyan ettigi meftUn; aklmdan 

zoru olan sap1k demektir. Veya imtihaha tabi tutulup neticenin k1sa za
manda tebeyyiin edecegi kimse demektir. Her iki anlam da <;ok yakm 
bir ihtimaldir. Bu vaad ile Yiice Allah peygamberini ve ona- inananlan 
itmi'nana sevk ederken, ona iftira eden dii§manlanm da tehdid etmek
tedir. Mecnun sozii ne manaya gelirse gelsin, en yakm tahminle onla-

. rm mecnunluktan maksadlarmm aklls1zhk olmad1g1 kestirilebilir. Qiin
kii vaklalar bu sozlerini yalan <;Ikarmaktadlr. Onlar mecnun demekle 
cinlerin onun kafasm1 kari§tlracagmi kasdediyorlardL Nitekim onlar 
her §airin bir §eytam oldugunu ve onun giizel soz soylemesine yardtm 

Tefsir ; C. XIV, F . 505 

I 
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ettigini saruyorlardl. Halbuki bu hal, peygamberin ve onun tizerinde 
bulundugu dogru istikametin tabiatmdan btittintiyle uzaktl. 

Bu ilahi vaad, yarm peygamberin de onu yalanlayanlann da ger
~ek durumunun muhakkak a~1ga ~Ikacagm1 gostermekte, kimin daha 
sap1k ve akhndan zoru oldugunun belirecegini beyan etmektedir. Hz. 
Peygamber de Rabbmm ((yolundan sapanlan ~ok iyi bildigini ve dogru 
yolda olanlan da ~ok iyi bildiginin belirtmektedir. Rabbi ona vahiy gon
deren zatt1r. Ve 0 kimin dogru yolda oldugunu ~ok iyi bilmektedir. Bu 
ayetle peygambere itmi'nan verilirken dti~manlan da kararstzhga sevk 
ediliyor. Kalblerine korku ve tirperti sahmyor. 
Fi Ztlal'il-Kur'an, XV, 146-148) . 

--------~Qio---------
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8 - Qyleyse sen yalanlayanlara uyma. 
9 - Onlar isterler ki; sen yumu~ak davranas1n da, ken

dileri de yum u~akhk gostersinler. 

10 - Sen; yemin edip duran, izzet-i nefsi bulunmayana uyma. 
11 - Daima ay1playan ve laf getirip goturene, 
12 - D~madan hayra engel olana, haddi ~ana, <;ok 

gunahkara, 

13 - Kaba, ha~in ve bunlardan b~ka da kulag1 kesik 
olana, 

14 -Mal ve ogullar sahibi olmu~ diye. 
15- Ayetlerimiz ona okundugu zaman; 6nceki1erin 

masallan, der. 
16- Biz, onun burnunu yak1nda yere surtecegiz. 
Kulag. Kesikler 
Allah Teala buyuruyor ki: Biz sana nimet verdigimize, dosdogru 

bir §eriat ve ytice bir ahlak lutfettigimize gore ((Sen yalanlayanlara uy
ma.,, 

«Onlar isterler ki; sen yumu§ak davranasm da, kendileri de yu
. mu~akhk gostersinler.n ibn Abbas bu ayete ~u manayt vermi~tir: Sen 

onlara ruhsat veresin de, onlar da sana ruhsat versinler isterler. Mti-
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cahid ise §U manayr verir: Sen iizerinde bulundugun hakkl terkedesin 
de onlarm ilahlarma dayanasm isterler. 

«Sen; yemin edip duran, izzet-i nefsi bulunmayana uyma.» Qiinkii 
yalancr, giic;siizliigii ve kiic;iikliigii nedeniyle Allah'm adma tekrarlayrp 
durdugu yalan yeminleriyle ve yersiz yere kullandrgr Allah adryla ken
dini korumak ister. ibn Abbas der ki: ( ~I ) kelimesi yalancr de
mektir. Miicahid ise bunun kalbi zayrf demek oldugunu bildirir. Ha- · 
san: Her yemin edip duran ki§i giic;siiz, zayrf, ezilmi§ olup biiyiiklenmek 
isteyendir, der. 

((Daima ayrplayan ve laf getirip gotiirene.» ( j~ ) kelimesinin 
grybet etme oldugunu ibn Abbas ve Katade soylerler. Lat getirip go
tiiren ki§i, insanlarm arasmr bozmak iizere sozii egip biikiip burdan 
oraya, ordan buraya gidip gelen ki§idir. Buhari ve Miislim'in Sahih'le
rinde yer aldrgma gore; Miicahid, Tavus kanahyla ibn ,Abbas'm §6yle 
dedigini bildirir: Rasulullah (s.a.) iki kabre rastgeldi ve dedi ki: Dog
rusu bu iki kabrin sahibi azablandmlmaktadrrlar. Biiyiik bir §eyden do
layr da azab ediliyor degiller. Onlardan birisi idrar ederken kendini 
korumazd1. Digeri ise lat gotiiriip getirirdi. Bu hadisi diger hadis imam
Ian kitablannda Miicahid kanahyla ibn Abbas'tan rivayet ederler. 
imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Muaviye ... H~mmam'dan 

I 

nakletti ki; Huzeyfe §6yle demi§: Rasulullah (s.a.)m; laf gotiiriip geti-
ren ki§i cennete girmez, dedigini i§ittim.ibn Mace dr§mda ha\iis imam
Ian bu hadisi muhtelif yollarla Hemmam'dan naklederler. Abdiirrezzak 
da bize Hemmam'dan nakleder ki; Huzeyfe §6yle demi§: Rasulull'ah (s.a.) 
m; cennete nemime yapan (laf gotiiriip getiren) ki§i girmez, buyurdu
gunu i§ittim./ 

Yahya ibn Said ... Hemmam ibn Haris'ten nakletti ki; adamm bi
risi Huzeyfe'ye rastgelmi§. 0 ki§inin devlet yoneticilerine soz gotiirdiigii 
soylenince Huzeyfe demi§ ki: Ben, Rasulullah (s.a.)m §6yle dedigini 
i§ittim: -yahut da Rasulullah (s.a.)r §6yle derken i§ittim- Laf gotii
riip getiren ki§i cennete girmez. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize 
Ha§im ... Ebu Vail'den nakletti ki; Huzeyfe'ye bir adamm soz getirip 
gotiirdiigii haberi ula§mca §6yle demi§: Ben, Rasulullah (s.a.)m; laf 
gotiiriip getiren cennete girmez, buyurdugunu i§ittim. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdiirrezzak .. Yezid krzr Es
ma'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Ben, size en iyi
lerinizi haber vereyim mi? Orada bulunanlar; evet ey Allah'm Rasu
lii, demi§ler. Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki: En iyileriniz kendileri go
riildiigii zaman Allah Azze ve Celle'nin adr amlan kimselerdir (yanla
nnda qevamh Allah'm zikri yaprlan kimselerdir). Sonra Rasulullah 
(s.a.) §6yle buyurdu: Size en kotiilerinizi de haber vereyim mi? Bunlar, 
la.f gotiiriip getirenler, dostlarm arasrm bozanlar ve iyilere kotii §eyler · 

/ 
I 
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isnad edenlerdir. Ibn Mace de bu hadisi Stiveyd ibn Said 1kanahyla .. . 
Hti§eym'den nakleder. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Stifyan .. . 
Abdurrahman ibn Ganm'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) ona §Oyle 
demi§: Allah'm en hay1rh kullan, gortildtikleri zaman Allah'm ad1 am
Ian kulland1r. Allah'm en kotti kullan da laf gottirtip getiren, d<;>stlarm 
arasm1 a~an, iyilere kar§I gelip, direnenlerdir .. 

«Durmadan hayra engel olana, haddi a§ana, ~ok gtinahkara,)) Ken
di lehine ve aleyhine olan iyilikleri engelleyen kimselere. Allah'm helal 
k1ld1klarma uzanmakta ileri gidip me§ru' hududu a§anlara ve yasakla
ra uzamp harama ko§an gtinahkarlara. 

«Kaba, ha§in ve bunlardan ba§ka da kulag1 kesik olana.>> ( j:.JI ) 
kelimesi; mall ~ok toplay1p kimseye vermeyen, kati, ha§in ve kaba kim
sedir. imam Ahmed der ki: Bize Veki' ve Abdurrahman ... Harise ibn 
Vehb'den naklettiler ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Bakm, ben 
size cennet ehlini haber vereyim mi? Onlar, zaYif ve gti~stiz dti§mti§ler
dir. Allah'a yemin etse Allah onu iyile§tirir. Bakm, size cehennem eh
lini haber vereyim mi? Onlar kaba ve ha§in davranan ki§ilerdir. Kibirli 
ve katl.d1rlar. Kendilerinin yamnda bir §ey bulunmad1g1 halde bobtirle
nirler. Bu hadisi Buhari ve Muslim Sahih'lerinde ve oteki hadis imam
Ian da kitablarmda tahric etmi§lerdir. Ancak Ebu Davud, Stifyan es
Sevri ve ~u'be kanahyla ... Harise ibn Vehb'den bu hadisi rivayet et
mi§tir. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Abdurrahman ... Ab
dullah Ibn Amr ibn As'tan nakletti ki; Rasulullah (s.a.)m katmda ce
hennem ehli amld1gmda, o §oyle buyurmu§: Toplay1p da kimseye ver
meyen, btiytiklenen kat1 ve ha§in kimselerdir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Veki' ... Abdurrahman ibn 
Ganm'de,n nakletti ki; Rasulullah (s.a.)a; «Kaba, ha§in ve kulag1 kesik 
olann kavli soruldugunda; o, §6yle buyurmu§: Ahlak1 ~ok kati alan, sih
hati yerinde olan, ~ok yeyip i~en, yemek ve i~meye kendisini kaptlran, 
insanlara ~ok zulmeden, karm dolu kimsedir. Aym isnadla Rasulullah 
(s.a.) §6yle buyurur: Kati ve toplay1p da vermeyen kulag1 kesik kimse 
cennete girmez. Bu hadisi tabiin'den bir~ok ki§i mtirsel olarak rivayet · 
etmi§lerdir. 

,ibn Cerir Taheri der ki: Bize ibn Abd'til-A'la ... Zeyd ibn Eslem'den 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Allah Teala'mn bedeni
ni saghkh, karmm geni§ k1hp kendisine dtinyadan pek ~ok nimet ver
digi halde, insanlara ~ok zulmeden ki§iye gokyti~ti aglar. i§te o ki§i, 
(ayet-i kerime'de sozti edilen) kulag1 kesik oland1r. Bu hadisi ibn Ebu 
Hatim de mtirsel olan iki ayn yolla rivayet eder. Aralannda Mticahid, 
ikrime, Hasan, Katade ve ba§kalarmm da yer ald1g1 selef'ten bir~ok 
ki§i ayet-i kerime'de ge~en ( -j:JI,_ ) kelimesinin; yaratlh§l saglam, 
gti~lti kuvvetli, yemede, i~mede ve cinsel gti~te kuvveti olan kimse an-
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mma geldigini soylemi§lerdir. Ayet-i kerime'de yer alan ( ~j ) 
·elimesiyle ilgili alarak da Buhari der ki: Bize Mahmud ... ibn Abbas'
an nakletti ki ( ~j ..!.~~ ~ ~ ) ayeti ile kayunun kulagmm kesikli
~l gibi kulagmda kesiklik alan Kurey§'ten bir adam kasdedilmi§. Bu-
.un anlam1 §Udur: 0 ki§i tlpk1 diger kayunlar arasmda §Ohreti bulu

.. an kulag1 kesik kayun gibi kottiliikle me§hllr almu§tur . . 
( ... ) 
ibn Ebu Hatim der ki: Bize Animar ibn Halid ... ibn Abbas'tan nak-

.etti ki, ( ~j ) kelimesi; kotii, fahi§ alarak c;agmlan ki§idir. 
( ... ) 
Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki ( r.!J ) kelimesi; kotii adla am-

.an ki§idir. Kulagmda kesiklik aldugu ic;in bu §ekilde isimlendirilen bir 
1.dam a.ldugu soylenmi§tir. Denildi ki; bu Zohre agullarmm miittefiki 
llan Sekif'li Ahmed ibn ~erik'tir. Zohre agullarmdan baz1lan ki§ilerin 

:ddiasma gore, Zenim, Zohre agullarmdan Abd Yaguz aglu Esved'dir. 
Ibn Ebu Necih, Miicahid kanahyla ibn Abbas'tan nakleder ki; a, bu ke
.rmenin nesebi ba§kasma isnad edilen kimse demek aldugunu iddia et
mi§tir. ibn Ebu Hatim der ki: Bana Yunus . .. Said ibn Miiseyyeb'den 
:1akletti ki; Said ibn Miiseyyeb bu ayet hakkmda §6yle dermi§: Kendi
lerinden almad1g1 halde bir kavme ili§tirilen kimsedir. ibn Ebu Hatim 
der ki: Bize E_bu Said el-E§ecc .. . Amir ibn Kudame'den nakletti ki; ik
rime'ye ( r..J ) kelimesi saruldugunda, a; veled-i zinad1r, demi§. Ha
!{em ibn Eban da, ikrime'den nakleder ki; a, ((Kaba, ha§in ve bunlardan 
ba§ka da kulag1 kesik alana)) kavli hakkmda §6yle demi§: Baynunda iki 
·ey bulunan kulag1 kesilmi§- kayunun digerlerinden aynhp tamnmas1 
gibi. Mii'min kafirden aynhp tammr. Sevri.. . Said ibn Ciibeyr'den 
nakleder ki, baynuna i§aret tak1lan kayun digerlerinden nas1l aynlarak 
tammrsa ( (.>j ) de kotiiliikte oylece tammr. Bunu ibn Cerir Ta
beri rivayet eder. Yine ibn Cerir Taberi'nin Davud ibn Ebu Hind kana
Iyla . .. ibn Abbas'tan naklettrgine gore; a, ( (.; j ) kelimesi hakkm
·ia §oyle demi§tir : Tamtlhp da kulag1 kesik alan falanca denilinceye 
. adar tanmmayan ki§idir. 0 ki§inin baynunda anunla tanmd1g1 bir tak1 
·:ard1r. Ba§kalan da dediler ki: Bu, kotii adla amlan ki§idir. ibn Cerir 
Taheri der ki: Bize Ebu Kiireyb ... tefsir ashabmm §6yle dedigini bll-
lirdi: ( f.Jj ) Kayunun kulagmm kesilip b1rakilmas1 gibi kulagm
la kesiklik alan ki§idir. Dahhak ise bunun, aslmda kulagmda yankhk 
nlamma geldigini bildirir. Sayu ba§kasma isnad edilen kotii ki§i de

mektir. Ebu ishak, Said ibn Ciibeyr kanahyla ibn Abbas'tan nakleder 
·i; kulag1 kesik demek, kottiliikle tanman kimse demektir. Miicahid 
er ki: Kayun bununla tanmd1g1 gibi kulag1 kesik alan ki§i de aym §~

·ilde tammr. Ebu Rezin der ki: ( r.j ) kiifiir alametidir. ikrime 
er der ki: Nas1l kayun kesik kulagnnn sarkan k1sm1yla tammrsa, 
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( - ~j ) de bu §ekilde kotU.Hikle tammr. Bu konuda sqzler pek ~_;o~ ol
makla beraber hepsi bizim soyledigimize donup gelir. ~oyle ki: ( _ r.j _ ) 
kelimesi, insanlar arasmda kottilugu ile tanman kotti §6hret bulmu§ 
olan ki§idir. <;ogunlukla veled-i zina olarak bilinir ve §eytan ona ba§
kasma musallat olmayacag1 §ekilde musaJlat olur. <;unku hadiste varid 
oldugu gibi, veled-i zina cennete girmez. Bir ba§ka hadiste ise §6yle 
denilir: Veled-i zina anne ve babasmm i§ini yaptlgmda ti<; ki§inin ko-
ttilugune denk olur. ' 

«Mal ve ogullar sahibi olmu§ diye. Ayetlerimiz ona okundugu za
man; oncekilerin ma.sallan, der.» Allah Teala buyuruyor ki: Allah'm 
kendisine lutfettigi mal ve evlad nimetine kar§lhk o, Allah'm ayetleri
ne kufretmekte ve ondan ytiz <;evirerek eskilerin masallarmdan ahnml§ 
yalan sozler oldugunu iddia etmektedir. Muddessir suresinde buyurul
dugu gibi: «B1rak beni ve yaratlklanm1 tek ba§ma. Kendisine bol bol 
mal verdigim,i, gi;irtilen ogullar verdigiirti, ve onun i<;in yayd1k<;a yayd1-
g1nn. Sonra artlrmam1 umar o. Hay1r, <;tinku o, ayetlerimize kar§l inad<;l 
kesildi. Onu sarp bir yoku§a sard1racag1m. Dogrusu o, dti§tindu ve Ol<;tip 
bi<;ti. Cam <;1kas1 nasll da ol<;tip bi<;ti. Cam <;1kas1 sonra yine nas1l da 
ol<;tip bi<;ti. Sonra baktl. Sonra ka§lanm <;att1, suratm1 astl. Sonra da s1rt 
<;evirip buyukluk taslad1. Ve dedi ki : Bu, sadece ogretilegelen bir buyu
dur. Bu, (Kur'an) ancak bir insan soztid\ir.» (MU.ddessir, 11-25) Allah 
Teala burada ise buyuruyor ki: «Biz, onun burnunu yakmda yere sur
tecegiz.» ibn Cerir Taberi der ki: Biz, onun durumunu apa<;1k olarak be
yan edecegiz ki herkes onu tamsm. Tlpk1 burnun uzerindeki damgamn 
gizlenmeyecegi gibi. Katade de boyle der. «Biz, onuh burnunu yakmda 
yere surtecegiz.>> Burada o ki§iden en son uzakla§acak olan bir ay1p, ozel
likle burnun uzerindeki bir i§aret kasdedilmi§tir. Suddi de boyle der. 
Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki; «Biz, onun burnunu yakmda yere sur
tecegiz.>> kavli; Bedir gunii sava§acak ve sava§ta k1h<;la burnunu kesece
giz demektir. Ba§kalan da derler ki: Biz, onlara cehennem ehlinin dam
gasmi basacag1z. Yani k1yamet gunu onun yuzunu karartacag1z. 
( i _,k_;.JI) kelimesi ile yuz ifade edilmi§tir. Buttin bunlan anlatan Ebu 
c·a'fer ibn Cerir Taberi, dunya ve ahirette bunlarm hepsinin o ki§inin 
uzerinde birle§mesi i<;in hi<; bir engel gormedigini sayler. Bu, ta'kib edi
lecek bir cihettir. ibn Ebu Hatim Nebe' suresinde der ki: Bize babam ... 
Abdullah ibn · Amr'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: 
Kul, y1llarca mu'min olarak yaz1hr, sonra Jlllar ge<;er olur ve Allah ona 
gazab eder. Kul y1llarca kafir olarak yaz1hr, sonra y1llar ge<;er olur ve 
Allah ondan ho§nud olur. Kim, onu-bunu kmay1p diliyle <;eki§tirir, in
sanlara lakablar takarsa; k1yamet gununde Allah onun iki kulagmdan 
burnunun uzefine kadar bir alamet olmak U.zere damga vurur. 
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Bi.lllhare Yuce Allah onlarm gen;ek durum1army1mkiki ·duygula 
nm ac_;1khyor. Onlar Hz. Peygambere dti§man olup gftirdigi hakikatlaJ
la mucadele ederken, ona c_;e§itli iftiralarda bulunurken i~inde bulun
dugu cahiliyet dti§tincesinden dogma bir inan~ i~erisindedirler. Hz. Pey
gamberin, soyledigi §eylerin bir k1snnndan vazge~mesi mukabilinde 
kendilerinin bir~ok §eylerden vazge~meye haz1r olduklanm belirtmek
tedir. Hz. Peygamberin onlara yumu§ak davramp kendilerini ho§ kar
§Ilamasi halinde, kendilerinin de i§in zahirini idare eqip yumU§ak daV
ranmaya ve onun isteklerini ho§ kar§Ilamaya haz1r olduklanm belirt
mektedir. <;unku onlar, hak olduguna inand1klan bir inanca sahip de
gildirler. Onlan i§lerin di§ yuzu ilgilendirir. Biitun ~abalan bunu sak-
lamaktadir: · · 

<cOyleyse yalanlayanlara uyma sen. 
Onlar sen yumu§ak davranasm da, kendileri de yumu§akhk goster- · 

sinler isterl~r.» 
Anla§ma istemektedirler. Ticarette yaptiklan gibi araYl bulmak is

temektedirler. Halbuki ticaretle iman arasmda c;ok biiyuk fark vard1r. 
!man adam1, inand1g1 §eylerin en kii~i.igi.inden dahi vazge~mez. <;i.inku 
onun i~in buyi.iguyle kuc_;i.igi.i farks1zd1r. Hem inan~ta h(iyi.ik kii~iik soz 
konusu' olmaz. inamian bir tek hakikat vard1r. Ve diger bolumleri bu -
biricik hakikat1 tamamlar. Binaenaleyh, iman edenler iman ettikleri
nin ci.iz'unden vazge~mezler. 

Elbette islam ile cahiliyetin orta bir noktada bulu§masi veya her
hangi bir yolda kar§Ila§masi mi.imkiin degildir. Her zaman ve her yerde 
islam'm cahiliyete kar§l durumu budur. Diini.in cahiliyeti, bugi.ini.in ca
hiliyeti ve yarmm cahiliyeti hep aymdir. Cahiliyetle islam arasmdaki 
u~urum a§Ilacak cinsten degildir. ikisini birbirine baglayan bir kopri.i
nun kurulmaSI imkans1zd1r. Bir taksim veya mi.inasebet kabil degildir. 
Uyu§mak §Oyle dursun sonuna kadar bir sava§ ve ~ati§ma vard1r arala
rmda. 

Mii§riklerin Hz. Peygambere yumu§ak davrand1g1 takdirde yumu
-~akhk gostermeye haz1r olduklanm, tannlarma kiifretmekten vazge~ip, 
ibadetlerini kotiilemekten uzakla§Ip, onlarm tabi olduklan baz1 §eylere 
tabi olmas1 halinde onlann da kendi dinine tabi olaca~lanm ve boylece 
Arap halklarmm kar§ISmda yuzlerinin suyunu dokmekten kurtulmu§ 
olacaklanm gosteren birc;ok rivayetler varid olmu§tur. Anla§mak iste
yen kimselerin her zamanki adaletidir bu. Ama Hz. Peygamber dininde 
kesin bir tav1r i~erisindeydi. Yumu§akhk veya mi.idahane nedir kabul 
etmiyordu. Dini konulardan ba§ka konularda onlarm yanmda ve onla
rm arasmda en yumu§ak huylu, en iyi muamele eden, yakmlarma en 
iyi davranan, kolayhg1, kolayla§tlrmaYl en c;ok isteyen birisiydi. Ama 
mesele dine gelince art1k bu din i§iydi. Bu noktada dogrudan dogruya 
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Rabbmm emri istikametinde yer allyordu: «Oyleyse ·yalanlayanlara uy
ma sen.» 

Hz. Peygamber Mekke'de en zor §artlar altmda bile dininden kat'
iyyen fedakarhk etmemi§ti. Kendi daveti yuzunden muhasara altma 
almd1g1 zaman dahi. Azmhkta bulunan arkada§lan dort bir yandan ya
kalamp Allah yolunda azab ve i§kenceye en ag1r §ekilde· ~arptmld1klan 
halde bile o azgmlann yuzune soylenmesi gereken bir tek kelimeyi bile 
soylemekten vazge~memi§ti. Onlann kalblerini 1smd1rmak veya i§ken
celerini bertaraf etmek i~in susmaiD1§tL Akideyle ilgili uzaktan ve ya
kmdan mfinasebette bulunan herhangi bir ger~egi a~1klamaktan farig 
olmam1§tl. 

ibn Hi§am Siret'inde ibn ishak'tan nakleder ve der ki : 
<<Hz. Peygamber kavmini islam'a davet etmeye ba§laymca, Allah'

m emrettigi §ekilde davetini a<;1k<;a yurutmeye giri§ince, tannlanm soz
konusu edip ay1playmcaya kadar -bana anlatlld1gma gore- kavmi on
dan uzakla§mam1§ ve ona kar§1 pkmam1§tl. Ama tannlarma dokunun
ca ona kar§1 <;1kiD1§lar ve meseleyi buyfik bir hakaret olarak telakki et
mi§lerdi. Qekingen pek az bir grubun Allah tarafmdan korunup mus
lumanllga girmesinin d1§mda ekseriyyeti onun kar§1Sma c;1km1§ ve dfi§
manhkta birle§mi§ti. Amcas1 Ebu Talib onu korumu§ ve kendisine bir 
zarar gelmesine engel olmu§tu. Hz. Peygamber hie; bir engel dinlemeden 
Allah'm emrini a<;1kc;a ilana devam etmi§ti. 

Kurey§'liler Rasulullah'm, kotu kar§1lad1klan birtak1m hareketler
den: vazgec;medigini gorunce, tannlanm ay1plad1gm1 i§itince amcas1 Ebu 
Talib'in onu koruyup ellerine teslim etmedigini mfi§ahade edince; ileri 
gelenlerinden birtak1m kimseleri Ebu Talib'e yollad1la:r;. Rabia'mn iki 
oglu Utbe ve ~eybe, Umeyye oglu Ebu Sufyan ibn Harb, Ebu Buhteri, 
As ibn Hi§am, Muttalib oglu Esved ve Hi§anioglu Amr (Ebu Cehil) Mu
gire oglu Velid, Haccac ibn A.mir'in iki oglu Nebih ve Munebbih ve daha 
bazllan birlikte vanp dediler ki; ey Ebu Talib, karde§inin oglu tannla
nm1za kufrediyor, dinimize hakaret ediyor. Bizim fikirlerimizi kuc;um
suyor, atalanm1zm sap1k oldugunu soylfiyor, ya sen onun bu hareket
. lerini onle veya biziinle onun arasmdan <;ekil. Biz ona kati geliriz. Bu-
nun uzerine Ebu Talib onlan yumu§ak sozler soyleyerek guzelce geri 
c;evirdi ve kalk1p gittiler. ~ 

Hz. Peygamber oldugu yolda devam etti. Allah'm dinini ac;1kc;a i'lan 
ediyor ve O'na davet ediyordu. Sonra aralarmda i§ k1z1§tl . Birbirinden 
uzakla§1p .kin besleyecek hale geldiler. Kurey§'liler Hz. Peygamberin 
admdan c;ok soz edip ona kin beslemeye ba§lad1lar. Bu konuda birbirle
rini te§vik ettiler. Sonra bir kere daha Ebu Talib'in yanma gittiler. Ve 
dediler ki; ey Ebu Talib, senin bizim aram1zda yerin buyuktur. Ya§h ve 
§ereflisin. Biz senden karde§inin oglunun yaptlklarma son vermeni is-

Kale 

ted 
ler] 
na1 
rin 
dar 
Tal 
raz 
be 
Tal 
ogl 
lar. 
ki: 
mu 
tek 
tu 
elir 
lib 
etn 
kal 
ogl 
ey 
sen 

dik 
din 
neg 
1§1~ 

rec, 
likt 
vet 
ahl 
tab 
ler: 
ker 
ga1 

nal 
sui 
kin 
yar 
lar 
om 



Kalem, 8-16) HAD!SLERLE KUR'AN-I KER!M TEFS!R! 8057 

tedik. Sen vazge~iremedin. Vallahi biz atalanm1za kiifrettirmeye, fikir
lerimizin kotiilenmesine, tannlanm1za hakaret edilmesine artlk daya
namiyoruz. Ya onu bizden vazgec;:ir yahut da biz iki gruptan biri dige
rinf yok edinceye kadar birbirimizle c;:atl§Inz. Sonra Ebu Talib'in yamn
dan aynld1lar. Kavminin kendilerinden aynhp dii§man olmalan Ebu 
Talib'e zor geldi. Hz. Peygamberi onlann eline teslim etmeye gonlii 
raz1 olmad1. ibn ishak der ki: Mugire oglu Ahnes oglu Ya'kub ibn Uk
be kendisine anlatmi§ ki, Kurey§'liler Ebu Talib'e boyle soyleyince, Ebu 
Talib Hz. Peygambere haber yollay1p c;:agirffil§ ve demi§ ki; ey karde§im 
oglu, kavmim bana geldi ve §Oyle §Oyle dedi. Bana ve sana kar§I giktl
lar. Benim tahammiil edemeyecegim bir §eyi yiikleme bana. Ya'kub der 
ki: Hz. Peygamber amcasmm yeni bir hareket ic;:erisinde oldugunu san
ffil§, miisliimanlan hor dii§iirecegini ona yard1mdan ve kendisine des
tek olmaktan vazgec;:ecegini zannetmi§ti. Ve bunun iizerine buyurmu§
tti ki: Amcacigim, Allah'a and ic;:erim ki, giine§i sag elime, ay1 da sol 
elime koysalar ve benden bu i§i terketmemi isteseler Allah bu dini ga
lib k1hncaya veya ben bu yolda yok oluncaya kadar onu kat'iyyen terk
etmem. Bunun iizerine Hz. Peygamber gozii ya§ararak aglad1. Sonra 
kalkti gidecegi zaman Ebu Talib onu c;:ag1rd1, dedi ki; gel ey karde§imin 
oglu. Ya;kub der ki: Rasulullah (s.a.) geldi ve Ebu Talib ona dedi ki; 
ey karde§im oglu, git ve istedigini soyle. Allah'a yemin ederim ki ben 
seni onlara asia teslim etmem. 

i§te Hz. Peygamberin koruyucusu ve yardimciSl kendisine kar§I goz 
dikenlere mukabil s1gmabilecegi tek kalesi alan amcasmm dahi ken
dinden vazgec;:tigi anda yine davetinden vazgec;:meyip 1srar edi§inin or
negi. Bu tabla nevi itibanyla da, mahiyeti itibanyla da, tasvirleri ve 
I§lklandmlmasi itibanyla da, ibare ve laf1zlanyla da gerc;:ekten son de
rece parlak ve e§siz bir tablodur. Bu akidenin yeniligine denk bir yeni
likte bu akidenin parlakhgma denk bir parlakhkta ve bu aktdenin kuv
vetine denk bir kuvvettedir. Yiice Allah'm «Muhakkak ki sen biiyiik bir 
ahlak uzerindesin.» kavl-i §erif'ini tasdik edici bir tablodur. Bir ba§ka 
tabloyu da yine ibn ishak nakleder. Bu da dogrudan dogruya mii§rik
lerin Hz. Peygambere kar§l koyamay1p her kabilenin miisliiman olamm 
kendisinin azablandlrarak dininden c;:evirmesi karan kar§ISmda Pey
gamber ile anla§ma isteklerinin ifadesidir . 

. ibn ishak der ki: Yezid ibn Ziyad, Muhammed ibn Ka'b'dan bana 
nakletti ki, Rebia oglu Utbe bir gun Kurey§ meclisinde otururken Ra
sulullah (s.a .) da mescidde tek ba§ma otururmu§. Utbe, kavminin ha
kimi olarak demi§ ki: Ey Kurey§'liler toplulugu, kalk1p Muhammed'in 
yamna varay1m, onunla konU§Up baz1 tekliflerde bulunaYlm·. Belki on
larm bir k1sm1m kabul eder ve bizimle c;:eki§mekten vazgec;:er de, biz de 
ona istedigini veririz. Bu s1rada Hz. Hamza miisliiman olmu§tu. Kurey§'-
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liler Hz. Peygamberin ashabmm c;ogald1gm1 gormii§lerdi. Dediler ki: Ey 
Ebu Velid, git ve onunla konu§. 0 da kalk1p Hz. Peygamberin yamna 
vard1 ve oturdu. Sonra dedi ki; ey karde§im oglu, sen bizim aram1zda 
kabilemizde iisttin yeri olan, soylu, §erefli bir ferdsin. Sen milletinin 
ba§ma biiyiik bir §ey getirdin. Onlarm cemaatlm dag1ttm. Rii'yalanm 
bo§a c;tkarttm. Tannlarma ve dinlerine hakaret ettin, gec;mi§lerine 
kiifrettin. Beni dinle, sana baz1 §eyler soyleyecegim. Onlara bak belki 
ic;lerinden bir k1smm1 kabul edersin. Hz. Peygamber ona; soyle ey Ebu" 
Velid, seni dinliyorum, demi§. 0 da demi§ ki; ey karde§im oglu, eger §U 
yaptigm §eyle muradm mal toplamak ise sana istedigin kadar mal ve
ririz. Bizden daha c;ok malm olur. Eger istegin §eref ve makam ise seni 
ba§1m1za efendi yapanz. Senden ba§ka kimsenin emrini dinlemeyiz. 
Eger muradm hiikiimd:ir olmaksa seni ba§Imiza hiikumdar ederiz. ~a
yet §U ba§ma gelen §ey, gordiigiin bir rii'ya ise ve onu kendinden uzak
la§tlramtyorsan; senin ic;in tabibler ara§tlrmz, bu ugurda mallmtzl har
car, seni iyile§tiririz. Belki ki§inin ba§ma gelen §eyi tedavi etmek miim
kiin olur. Nihayet Utbe soztinii bitirdi. Hz. Peygamber onu dinliyordu 
hep. Sonra buyurdu ki: Bitirdin mi, ey Ebu Velid? 0 da; evet, dedi. by
leyse sen beni dinle dedi: Besmeleyi c;ekip: «Ha, Mim. Bu kitab Rahman, 
Rahim katmdan indirilmi§tir. Oyle bir kitabtlr ki bilen bir kavim ic;in 
ayetleri uzun uzun ac;tklanmt§, Arapc;a bir Kur'an'd1r. Mtijdeleyici ve 
uyanc1 olarak. Ama insanlarm c;ogu yiiz c;evirmi§tir, onlar i§itmezler 
de. Ve dediler ki: Bizi c;agtrdtgm §eye kar§I kalblerimiz kapalldtr, ku
laklanmtzda da agtrllk vard1r. Seninle bizim aramtzda bir perde vat. 
Sen istedigini yap, biz de yaptctlanz. De ki: Ben de ancak sizin gibi bir 
be§erim. Yalmz bana tannmzm bir tek tann oldugu vahyediliyor. Ar
tik O'na yonelin, O'ndan magfiret dileyin. Mii§riklerin vay haline.» (Fus
silet, 1-6) ayetlerini okudu. Sonra Hz. Peygamber bu sureyi okuma
ya devam etti. Bunu duyan Utbe, susarak elini arkasuia dayad1 ve 
hep dinliyordu. Hz. Peygamber secde ayetine gelince, kalkti secde yap
ti ve dedi ki: «Duydun i§te ey Ebu Velid duyacagm1. i§te sen i§te o.» 
Utbe kalkti ve arkada§larmm yamna gitti. Arkada§lan birbirlerine; 
Allah'a yemin ederiz ki, Ebu Velid gittigi yiizden bir ba§ka yiizle do
ntiyor yammtza, diye soyle§iyorlardL Yanlanna oturunca dediler ki: Ne 
oldu ya Ebu Velid? 0 da; Allah'a yemin ederim ki e§ini duymadtgtm 
bir soz i§ittim. Vallahi o ne §iirdir ne de biiyii. Ne de kahinlik i§i. Ey 
Kurey§'liler toplulugu, bana uyun ve benim dedigimi yapm. Bu adam1 
kendi durumuyla ba§ba§a b1rakm. Vazgec;in ondan. Allah'a yemin ede
rim ki onun · soyledigi soz benim i§ittigime gore biiytik bir haber olsa 
gerektir. Eger onu Araplar altederse, sizden ba§kastyla onu yenmi§ olur
sunuz. Eger o Araplan altederse; miilkii sizin miilkiiniiz, §erefi sizin 
§erefinizdir. Siz onunla insanlar arasmda en ;mutlu kimseler olursunuz. 
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Bunun uzerine onlar; Allah'a and i~eriz ki ey Ebu Velid, o seni diliyle 
buytilemi§, dediler. 0 da; benim gi:irti§tim bu. Siz istediginizi yapm, kar
§Ihgrm verdi. 

Bir ba§ka rivayette ise Utbe, Hz. Peygamberi «Eger yuz ~evirirlerse 
de ki: Ad ve Semud kavminin ba§ma gelen kas1rga gibi kas1rgayla uyar
dim sizi.» ayetine g~linceye kadar dinlemi§, sonra kendinden ge~erek 
kalkmi§, elini Hz. Peygamberin agzma koyarak demi§ ki, sus Allah a§-

, klna ve akrabahk namma ya Muhammed dinle. Ve Utbe bu tehdidin 
vuku' bulmasmdan korkmu§, kavminin yanma giderek si:iyleyecegini 
si:iylemi§. 

Her hahlkarda bu da bir ba§ka anla§ma zemini arama §ekli. Aynca 
Peygamberin o yuce ahlak. tablolarmdan bir tablo. O_'nun yuce ahlak1, 
Utbe'nin dinlemeyi gerektirmeyen si:izlerini Hz. Muhammed gibi kainat 
~apmda dti§tince degerine sahip bir insamn, bo§ olmasma ragmen bi
tinceye kadar dinlemesinde tecelli ediyor. Ne var ki onun ahlak1 onu 
sapasaglam tutuyor. Kar§ISmdakinin sozunu kesmiyor, acele etmiyor, 
kizmiyor, kovmuyor, adam si:izunu bitirinceye kadar hep kulak veriyor 
ona. Ve sakin sakin ba§hyor konu§maya: Bitirdin mi sozunu ey Ebu 
Velid? diyerek. Son derece dikkatle ve peki§tirerek. Bu, dogrudan dog
ruya samimi bir imanm ifadesi. Ve konu§ulam dinlemek, si:ize riayet 
etmek konusundaki yuce bir terbiyenin i§areti. Bunlar o peygamberin 
yticeler yucesi ahlakmm baz1 delilleri. 

U~uncu bir tablo da yine anla§ma zemini kurmak konusunda ibn 
ishak'm rivayeti ile sabit. ibn ishak diyor ki: Bana nakledildigine go
re, Hz. Peygamber Ka'be'yi tava.f ederken Muttalib oglu Esved, Mugire 
oglu Velid, Halef oglu Umeyye, Vail oglu As, ile kar§Ila§tlk. Si:izu ge~en 
ki§iler kavimleri arasmda di§li kimselerdi. Dediler ki: Ey Muhammed, 
gel biz senin tapmd1gma tapmahm, sen de bizim tapmdig1m1za tapm. 
Aym noktada biz ve sen birle§elim. Eger senin tapmd1gm bizim tapm
ffil§ oldugumuzdan daha hay1rh ise bi:iylece ondan pay1miz1 almi§ olu
ruz. Eger bizim tapmml§ qldugumuz senin tapmd1gmdan daha hay1rli 
ise sen de bizi~kinden paym1 almi§ olursun. Bunun uzerine Allah Teala: 
«De ki: Ey kafirler _ben sizin tapmd1g1mza tapmmam, siz de benim ta
pmdigima tapmacak degilsiniz ... » Sure-i celile'sini inzal buyurdu. Ve 
i§te bi:iylece gtilun~ uyu§ma tavnm kesin olarak kestirip atti. Ve .Bz. 
Peygamber onlara Rabbmm si:iylemesini emrettjg_i §eyleri si:iyledi. (Sey
yid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, XV, 148~154). 
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17 - Biz, vaktiyle o bahc;e sahiplerini denedigimiz gibi 
bunlan da denedik. Hani sabah olunca; onu mutlaka dev

, ~ireceklerine ve bic;eceklerine yemin etmi~lerdi. 
18 - Bir istisna da yapm1yorlardl. 
19- Ama onlar daha uykuda iken, Rabb1n1n katindan 

gonderilen bir salg1n onu sard1 da, 
20 - 0 kupkuru kesildi. 
21 - Sabah erken birbirlerine seslendiler; 
22 - Ma.hsullerinizi dev~irecekseniz erkerice <;Ikin, di

ye. 

23 - Ve gizli gizli konu~arak yiiruyorlard1. 
24 - Sak1n bugun hie; bir yoksul Qikmasin kar~1n1za ve 

oraya girmesin, diye. 
25 - Guc;leri yetermi~ gibi erke~den gittiler. 
26 - Onu gorduklerinde dediler ki: Herhalde biz yan· 

h~ geldik. 
27 - Hay1r, belki de biz, mahrum birak1ldik. 
28 - Ortancalan dedi ki: Ben, size demedim mi? Tes

bih etmeli degil miydiniz? 
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29- Dediler ki: Tesbih ederiz Seni Rabb1miz, gen;ek
ten biz zalimlerden olmw~uz. 

30 - ~imdi birbirlerini yermey~ baf?ladilar. 
31 - Dediler ki: Yaz1klar olsun bize, dogrusu biz, az

. ginlardanmif?IZ. 
32- Be1ki Rabb1m1z bize bundan daha iyisini verir. 

Dogrusu biz, artik Rabbimizdan dilemekteyiz. 
33- Azab if?te boyledir. Fakat ahiret azab1 elbet daha 

biiyliktiir. Ke~ki bilmi~ olsala~d1. 

Azgmlar 

Bu ayet; Allah Teala'nm kendilerine miijde, rahmet ve biiyiik ni
metlerini lutfedi§ini delil olmak iizere Peygamber Muhammed (a.s.)i 
onlara el<;i olarak gonderdigi .hidayet yolunda, onu 'yalanla reddedip 
miicadele ile kar§I koyan Kurey§ kafirlerine verilen bir ornektir. Bu se
beble Allah Teala; «Bunlan da denedik.>> buyuruyor. Yani tecriibe et
tik. «0 bah<;e sahiplerini denedigimiz gibi.» Tiirlii meyveleri ve iiriinle
ri bulunan bah<;e sahibini. «Hani sabah olunca; onu mutlaka degi§ti
receklerine ve bi<;eceklerine yemin etmi§lerdi.» Kendi aralarmda yemin 
edip fakir ve dilencilerin ogrenmemesi i<;in, onun iiriiniinii geceleyin de
gi§tireceklerini soylemi§lerdi. Boylece iiriinlerinin bol olmasm1 ve on
dan hi~ bir §eyin ba§kalarma verilmemesini kasdediyorlardL Aynca «Bir 
istisna da yapm1yorlardL» Yaptlklan yeminde istisna yapm1yorlard1. Bu 
sebeple Allah Teala onlarm yemininin kendilerini giinahkar k1lacag1m 
bildirerek «Ama onlar daha uykuda iken, Rabbmm katmdan gonderilen 
bir salgm onu sard1 da.» buyuruyor. Yani gokten semavi bir afet isabet 
etti de «0, kupkuru kesildi.» ibn Abbas'm ifi:\desine gore, karanhk gece 
gibi oldu. · Sevri ve Siiddi de, topland1g1 zamanki ekin gibi kupkuru ol
du, dern.i§lerdir. ibn Ebu Hatim der ki: Ahmed ibn Sabah ... ibn Mes'
ud'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Giinahlardan ka
<;mm. <;iinkii kul, giinah i§leyerek kendisi i<;in haz1rlanm1§ nz1ktan mah
rum edilir. Sonra RasUiullah (s.a.): «Ama onlar daha uykuda iken, Rab-

. bmm katmdan gonderilen bir salgm onu sard1 da, o kupkuru kesildi.» 
ayetini okumU§. Giinahlan nedeniyle bah<;elerinin iiriiniinden mahrum 
edildiler. 

«Sabah erken birbirlerine seslendiler.» Sabahleyin erken vakitte, 
birbirlerine seslenip uriinlerini toplamaya gitmek i<;in <;agirdilar: «Mah
sullerinizi dev§irecekseniz erkence <;Ikm diye.» Dev§irmek istiyorsamz. 
Mucahid der ki: Onlann iiriinii iiziimdii. «Ve gizli gizli konu§arak yii-
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riiyorlardl.n Kimse soylediklerini i§itrnesin diye kendi aralarmda gizlice 
ve f1s1lda§arak konu§uyorlardL Ayetin devammda Allah Teala, gizli ve 
ag1k her §eyi bilen olarak onlann fisilda§tlklan sozlerini ag1khyor ve 
§6yle buyuruyor: «Sakm, bugiin hig bir yoksul g1kmasm kar§Imza ve 
oraya girmesin, diye.n Birbirlerine §Oyle diyorlard1: Sizin yammza gel
mek iizere hie; bir fakir kar§Imza g1kmasm. «Giigleri yetermi§ gibi er
kenden gittiler.n Kuvvet ve §iddetle. Miicahid ise; ciddiyyetle, der. ik
rime; kinle derken, ~a'bi; yoksullara giigleri yeter gibi, diye anlam ve
rir. Siiddi ise bunlann kasabalarmm admm ( ;:, .r ) oldugunu say
ler. Ancak Siiddi bu gorii§iinde uzak bir yola sapml§tlr. «Giigleri yeter
mi§ gibi.n isteyip kasdettikleri §eye muktedir olacaklarmi§ gibi. «Onu 
gordiiklerinde dediler ki: Her halde biz yanh§ geldik.n Bahgelerine va
np gozleriyle gordiiklerinde -bahge Allah'm buyurdugu §ekle donmii§-

. tii- o parlak gigekler, say1s1z meyveler gitmi§, yerini l{~pkara gorgop 
y1g1m almi§tl ki onlardan hig yararlamlamazdl. Bu durumu goriince, 

"' yolu §a§Irdiklanm sand1lar ve icHer halde biz yanh§ geldik.n dediler. 
Yani biz, gitmemiz gereken yoldan ba§ka· bir . yola gidip §a§1rd1k, dedi
ler. ibn. Abbas ve ba§kalan boyle anlam vermi§lerdir. Sonra iginde bu
lunduklan halden doniip gergekten kendi bahgelerinde olduklarma ka
naat getirdiler ve: «Hay1r, belki de biz, mahrum b1rakild1k.n dediler. 
Hay1r gergekten bu bahge o. Ancak biz pay1m1z1 yitirdik, nasibsiz kal
dlk, dediler. 

«Ortancalan dedi ki: «ibn Abbas, Miicahid, Said ibn Ciibeyr, ikri
me, Muhammed ibn Ka'b, Rebi' ibn Enes, Dahhak ve Katade ortanca
larmm, en adil ve en iyileri anlamma geldigini bildirmi§tir. «Ben, size 
demedi~ mi? Tesbih etmeli degil miydiniz?n Miicahid, Siiddi ve ibn 
Ciireyc «Tesbih etmeli degil miydiniz?n kavlinin; istisna yapmah de
gil miydiniz? anlamma geldigini soylemi§lerdir. 0 zaman bunlarm is
tisnasi, tesbih demek oluyor. ibn Ciireyc der ki : Bu, Allah isterse an
lamma in§aallah soziidiir. Denildi ki; bu ayetin manas1 §6yledir: Ortan
calan onlara; Allah'a tesbih edip size verdigi nimetlere §iikretmeli de
gil miydiniz? dedi. «Dediler ki: Tesbih ederiz. Seni Rabb1m1z, gergekten 
biz zalimlerden olrnU§UZ.» Faydah olmayacak bir noktada itaata geldi
ler ve pi§manhgm yarar saglamad1g1 yerde pi§man olup kusurlanm 
i'tiraf edip: «Gergekten biz, zalimlerden olmU§UZ.» dediler. «~imdi bir
birlerini yermeye ba§lad1lar. >> Toplad1klan iiriinden yoksullara verme
me konu~unda 1srar etmeyle alakah olarak birbirlerini kmamaya ba§
ladilar. Ancak birbirlerine .verdikleri cevab, giinah ve hatalanm i'tiraf
tan backa bir §ey degildi: «Dediler ki: Yaz1klar olsun bize, dogrusu biz, 
azgmlarmi§lZ.n Biz azd1k, isyan ettik, haddi a§tlk da ba§1m1za bu gelen 
§eyler geldi. «Belki Rabb1m1z bize bundan daha iyisini verir. Dogrusu biz, 
artlk Rabb1rn1zdan dilemekteyiz.)) Diinyada buna kar§Ihk istedikleri soy-
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le.ndigi gibi, ahiret diyarmda da sevab bekledikleri si:iylenmi§tir. Allah 
en iyisini bilendir. . 

Sonra Selef'ten baz1lan naklederler ki; bu bah<;e sahfbleri Yemen'
li imi§ler. Said ibn Ciibeyr der ki: Bunlar San'a'ya altl mil uzakllktaki 
Darvan isimli kasabadan idiler. Habe§'li olduklan da si:iylimir. Babalan 
onlara bu bah<;eyi miras b1rakm1§t1. Onlar kitab ehlinden idiler. Baba-· 
Ian iyi bir hayat ya§aml§ ve giizel davram§larda bulunmu§tu. Elde et
tigi iiriinlerinden muhta<; olanlara verir ve kendi ailesinin ytlhk ge
<;imliginJ biriktirir, fazlasm1 da sadaka olarak dag1tlrd1. Adam i:iliince 
<;ocuklan ona varis oldular ve dediler ki: Babam1z ah~ak biriydi. Bun
larm hepsini fakirlere dag1tlrd1. Biz onlara vermeyelim de, kendimiz bi
riktirelim. Boyle yapmca Allah onlan, istediklerinin tersiyle cezalandlr
dl ve ellerindeki malm hepsini yok edip gi:itiirdii. Aynca tiim ana mal
lan kayboldugu gibi, hem karlan, hem de sadaka olarak verdiklerl §ey
ler gitti, kendilerine hi<; bir §ey kalmad1. 

«Azab' i§te b.i:iyledir.)) Allah'm; emrine muhalefet eden, Allah'm 
kendisine verdigi nimetlere cimrilik edip fakir, muhta<; ve yoksullarm 
haklanm v¥meyenlere Allah'm nimetini inkarla degi§tirenlere verdigi 
azab i§te bu §ekildedir. «Fakat ahiret azab1 elbet daha biiyiiktiir. Ke§ki 
bilmi§ olsalardu i§ittiginiz gibi diinyadaki azab bi:iyledir. Ahiret azab1 
ise daha ag1rd1r. Hat1z el-Beyhaki'nin Ca'fer ibn Muhammed ibn Ali 
kanahyla .. . Hz. Ali'den naklettigi rivayette Rasulullah (s.a.)m geceleyin 
meyve toplamay1 ve hasad yapmay1 yasaklad1g1 bildirilir. 

34 - Muhakkak ki muttakiler ic;in, Rablan katlnda 
Nairn cennetleri vard1r. 

35 - Biz, muslumanlan suc;lular gibi tutar IDlYlZ hie;? 
36- Ne oluyor size, nas1l hi.ikmediyorsunuz? 
37 - Y oksa size mahsus bir kitab var da ondan m1 

okuyorsunuz? 
38 - Sec;tikleriniz herhalde orada olacaktlr. 
39 - Yoksa k1yamet gunune kadar surup gidecek ahid-
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leriniz mi var aleyhimizde? Muhakkaik ki hiikmettikleriniz 
sizin olacaktir. 

40 - Sor onlara; hangisi bunu iizerine alacak? 
41 - Yoksa onlann orta!klan m1 var? Oyleyse ortakla

nni da getirsinler. Eger sad1klardan iseler. 

Ve .Miittakiler 

Allah Teala diinyadaki bah<;e sahiblerinin durumlanm ve Allah'a 
isyan edip emrlne kar§I"gelince ugrad1klan kotiiliikleri belirttikten son
ra, ahiret yurdunu gozetip Allah'tan korkanlara lutfedecegi bitmez tii
kenrnez Nairn cennetlerinden soz ediyor. Ve buyuruyor ki: ((Muhakkak 
ki rniittakiler i<;in, Rablan katmda Nairn cennetleri vard1r. Biz, miislii
rnanlan su<;lular gibi tutar m1y1z hi<;;?» Bunlarla onlarm cezasm1 e§it 
kllar rniYIZ hi<;? Hay1r, goklerin ve yerin Rabbma andolsun ki hay1r. 
((Ne oluyor size, nas1l hiikrnediyorsunuz?» Nas1l boyle zanlarda bulu
nuyorsunuz? 

((Yoksa size mahsus bir kitab var da ondan rn1 okuyorsunuz? Se<;
tikleriniz herhalde orada olacak.» Yoksa sizin elinizde gokten indirilrni§ 
bir kitab var da ge<;rni§lerden aktanlan §eyleri o kitabta okuyup sakh
yor ve onu elden ele dola§tmyorsunuz. Sizin iddia ettiginiz hiikiimleri 
peki§ti:r:ilrni§ olarak ihtiva eden bir kitab1mz rn1 var? Se<;tikleriniz her
halde orada olacaktlr. «Yoksa k1yarnet giiniine kadar siiriip gidecek 
ahidleriniz rni var aleyhirnizde. Muhakkak ki hiikrnettikleriniz, sizin 
olacaktlr.» Yammzda saglam sozle§rne ve ahidleriniz mi bulunuyor? 
Muhakkak. ki isteyip arzulad1klanmz sizin olacakt1r. «Sor onlara; han
gisi bunu iizerine alacak?» Onlara de ki: Bunu tekeffiil edip garantile
yecek kirndir? «Yoksa onlarm ortaklan rn1 var?» Putlar ve ta§lardan. 
((Oyleyse ortaklanm da getirsinler. Eger sad1klardan iseler.>> 

42 - 0 gun, bald1rlar a~:allr ve secdeye 9agnhrlar. Ama 
buna gii9 yetiremezler. 
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43 - Gozleri donmii~ olarak, yiizlerini zillet biiriir. 
Halbuki kendileri sapasaglam olduklan vakit secdeye c;a
ginlmi~larch. 

44 - Bu sozii yalanlayanlan Bana b1rak. Biz <:>nlan, 
kend.ilerinin bilmeyecekleri bir yonden derece derece aza
ba yaikla~tiracagiz. 

45 - Ben, onlara miihlet veriyorum. Benim tuzag1m 
muhakkak saglamd1r. 

46 - Y oksa sen onlardan bir iicret istiyorsun da ag1r 
bir bore; altinda m1 kalmi~lard1r? .. 

4 7 - Y oksa gayb kendilerinin katlnda m1d1r da ondan 
yaz1yorlar? -

Baldulann A~Ild1~ Gun 

Allah Teala Nairn cennetlerinin Allah'tan korkanlara ait oldugunu 
belirttikten sonra, bunun ne zaman gerc;ekle§ecegini de belirtiyor ve 
diyor ki: ((0 giin, bald1rlar ac;1hr ve secdeye c;agmhrlar. Ama buna giic; 
yetiremezler.» Yani k1yamet giinii. 0 giin deh§et, sarsmti, imtihan, kar
ga§a ve onemli i§ler goriiliir. Buhari bu ayetin tefsirinde der ki: Bize 
Adem ... Ebu Said el-Hudri'den nakletti ki; o, Rasulullah (s.a.)m §Oyle 
buyurdugunu i§ittim, demi§: Rabb1m1z ayagm1 ac;ar da mii'min erkek
ler ve kadmlar O'na secde ederler. Diinyada gosteri§ ve riya ic;in secde 
edenler orada kahrlar. Secde etmek ic;in giderler de bel kemikleri bir kat 
olur ve secde edemeden geri donerler. Bu hadis Buhari ve Miislim'in Sa
hih'lerinde ve diger kaynaklarda muhtelif laf1z ve yollarla tahric edil
mi§tir. Bu, iinlii ve uzun bir hadistir. Abdullah ibn Miibarek ... ibn Ab
bas'tan nakleder ki; o, ((0 giin, bald1rlar ac;1hr.» kavlinin; §iddet ve Sl

kmtl giinii, anlamma geldigini bildirmi§tir. ibn Cerir Taberi de bunu 
boylece rivayet eder ve der ki: Bize Abd ibn Humeyd ... ibn Mes'ud ve
ya ibn Abbas'tan -ibn Cerir Taberi bu ikisinden hangisi oldugunda 
§iiphe etmi§tir- nakleder ki; o, ((0 giin, bald1rlar ac;1hr» kavline; bii
yiik bir i§ten dolayi bald1rlar a<;Ihr, diye mana vermi§tir ... ibn Ebu Ne
cih, Miicahid'den nakleder ki; o, baldirlarm ac;1lmasmm, i§in §iddeti 
anlamma geldigini soylemi§tir. ibn Abbas da bunun k1yamet giinii ger
c;ekle§ecek ilk an oldugunu soyler. ibn Ciireyc, Miicahid'den bunun i§in 
ciddiyeti ve zorlugu demek oldugunu nakleder. Ali ibn Ebu Talha ibn 
Abbas'tan nakleder ki; o, ((0 giin, bald1rlar ac;1hr.» kavlinin, k1yametin 
deh§etinden korkunc; ve §iddetli bir hal belirir, anlamma geldigini soy-

Tefstr; C. XIV, F. 506 
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lemi§tir. Avfi de, ibn Abbas'tan nakleder ki; bu, i§lerin ac;1hp amelle~ 
rin belirdigi zaman, demektir. i§ler belirince ahirete girildigi anla§lhr 
ve durum ortaya c;1kar. Dahhak, ibn Abbas'tan boyle rivayet eder. Bii
tiin bunlan Ebu Ca'fer ibn Cerir Taberi irad ettikten sonra §6yle der: 
Bana Ebu Zeyd Orner ibn ~bbe ... Ebu Musa'dan nakletti ki; Rasulul
lah (s.a.) §6yle buyurmu§: ((0 giin, bald1rlar ac;1hr.» kavli, biiyiik bir 
nurdur. Herkes bu nura kar§l secdeye kapamr, demi§. Bunu Ebu Ya'la, 

· Kas1m ibn Yahya kanallyla Velid ibn Miislim'den rivayet eder. Ancak 
bu rivayette miibhem bir ki§i vard1r. Allah en i'yisini bilendir. 

((Gozleri donmii§ olarak, yiizlerini zillet biiriir.>> Diinya hayatmday
ken biiyiiklenip sue; i§lemelerine kar§lhk'; ahirette bu durumlarmm tam 
z1dd1yla cezalandmhrlar. Onlar diinyada iken secdeye c;agmld1klarmda 
saghklan ve rahatlan yerinde oldugu halde, secdeden kac;m1§lard1. i§te 
aym §ekilde ahirette giic; yetiremedikleri halde secdeye kapanma ceza
Slyla cezalandmhrlar. Allah Azze ve Celle'nin tecelli ettigi zamanda 
mii'minler O'na secdeye kapamrlar. Ama ne kafirler, ne de miinaf1klar 
secde etmeye giic; yetiremezler. S1rtlarmm kemikleri tek bir kat olur. 
Ne zaman boynunu egip secdeye gitmek istese, secdenin tersi bir hale 
donii§iir. T1pk1 diinyada iken mii'minlerin aksine bir durumda bulun
duklan gibi. 

Ve miiteak1ben Allah Teala §6yle buyuruyor: ((Bu sozii yalanlayan
lan Bana b1rak.>> Yani Kur'an'1. Bu, §iddetli bir tehdiddir. Onlan Be
nimle ba§ba§a b1rak. Ben, onlan derece derece gotiiriip sonra batakhga 
dald1rmay1 ve sonra kuvvetli bir zatm yakalayl§lyla yakalamay1 nas1l 
bilirim. ccBiz onlan, kendilerinin bilmeyecekleri bir yonden derece dere
ce azaba yakla§tlracaglZ.>> Onlar bunun farkmda bile olmazlar. Hatta 
Allah'm kendilerine ikram1 oldugunu samrlar. Bu da bizatihi kiic;iik dii
§firiilmenin ifadesidir. Mii'minun suresinde buyuruldugu gibi: ((Zanne
derler mi ki kendilerine mal ve ogullar vermekle iyiliklerde onlar ic;i'n 
acele davranmaktay1z. Haytr, farkmda degiller.>> (Mii'minun, 55-56). 
En'am suresinde ise §Oyle buyurur: ((Onlar kendilerine hatlrlatllan §ey
leri un].ltunca; Biz de kendilerine her §eyin kap1larm1 ac;tlk. Nihayet 
kendilerine verilen o §eyler yuziinden sevinince; onlan ans1zm yakala
dlk ve biitiin iimitlerinden mahrum kald1lar.» (En'am, 44). Bu sebeple 
burada da Allah Teala §6yle buyuruyor: <eBen, onlara miihlet veriyo-

, rum. Benim tuzag1m muhakkak saglamd1r. Ben, onlan te'hir ediyor, 
miihlet veriyor ve belirli bir siireye kadar geciktiriyorum. Bu, Benim 
tuzag1m ve onlara haz1rlam1§ oldugum oyunumdur. ccBenim tuzag1m 
muhakkak saglamd1r.» Emrime kar§l gelen, peygamberlerimi yalanla
yan ve Bana isyan etme ciir'etini gosterenlere kar§l tuzag1m saglamd1r. 

· Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde nakledilir ki; Rasulullah (sa.) §6yle 
buyurmu§tur: Muhakkak ki Allah Teala, zalime miihlet verir. En so-
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nunda onu yakalaymca bir daha b1rakmaz. Sonra Hz. Peygamber; «i§
te boyledir. Rabbmm yakalayr§l, kasabalarm zalim halk1ru yakalad1g1 
zaman. <;iinkii O'nun yakalamas1 hem §iddetli, hem de ac1khd1r.» (Hud, 
102) ayetini okumu§. 

«Yoksa sen onlardan bir iicret istiyorsun da ag1r bir bore altmoa. 
m1 kalm1§lard1r? Yoksa gayb kendilerinin katmda rmdn: da ondan ya
ziyorlar?» Bu ayetin tefsiri Tur suresinde (40-41) ge<;mi§ti. Ayetin ma
n~sl §Oyledir: Ey Muhammed, sen onlan iicretsiz olarak Allah'a davet 
ediyorsun. Onlardan hi<; bir §ey alm1yorsun. Bu yapt1gmdan dolay1 yal
mzca Allah katmdan sevab bekliyorsun. Onlar ise s1rf bilgisizliklerin
den, kiifiir ve inadlarmdan dolay1 senin getirdigin ger<;egi yalanll
yorlar. 

48 - Sen, Rabb1n1n hiikmiine sabret ve bahk sahibi 
gibi olma. Hani o, gamla dolu olarak Rabb1na seslenmi~ti. 

49- Rabb1n1n katlndan ona bir nimet eri~mi~ olma
saydi, mutlaka o k1nanm1~ olarak ylplak bir yere atllacakti. 

50 - Rabbi onu se9ti de, sa1ihlerden k1ld1. 
51 - Dogtusu o kiifredenler, zikri i~ittiklerinde; az 

kals1n seni gozleriyle yiyeceklerdi. Ve; o, mutlaka bir de
lidir, diyorlard1. 

52 - Halbuki o, alemler i9in ogutten ba~ka bir ~ey de
gildir. 

Seni GOzleriyle Yiyeceklerdi 

Allah Teala buyuruyor ki: Ey Muhammed, kavminin seni yalanla
YlP eziyet etmelerine «sabret.» Muhakkak ki Allah, onlarm aleyhinde 
hiikmiinii verecek, hem diinyada, hem de ahirette ak1betin senin ve se
nin pe§inde gidenlerin olmas1ru saglayacakt1r. «Ve bahk sahibi gibi ol
ma.» Yani Ziinnun gibi. Bu, Matta oglu Yunus (s.a.)tur. 0, kavinine 
klzarak ~1km1§ ve ba§mdan ge<;enler ge<;mi§, gemiye binmi§, denize dii§-
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rnii§ ve ballk onu yutmu§tu. Okyanuslarm k~ranhklarmda ballk onu 
gezdirmi§, 0 da denizin yiice kudret sahibini tesbih edi§ini i§itrni§ti. 0 
kudret sahibi ki uygulad1g1 takdiri geri c;evrilme-:z ve 1mna engel olmiik 
imkans1zd1r. 0 zaman ballgm karmndaki Yunus karanhklarda §Oyle ses
lenrni§ti: ((Senden ba§ka hie; bir ilah yoktpr. Sen miinezzehsin, dogrusu 
ben haks1zllk e~enlerdenim, diye niyaz etmi§ti.» (Enbiya, 87) Allah Te
ala da ~:ma §Oyle cevab vermi§ti: ((Biz de ona duasm1 kabul edi.J? iiziin
tiiden kurtarrm§tlk. i§te inananlan boyle kurtarmz.» (Enbiya, 8&}. Sat
fat suresinde ise Allah Teala onun hakkmda §Oyle buyurmaktachr: «Eger 
o, . tesbih edenlerden olmasayd1, tekrar diriltilecekleri giine kadar onun 
karnmda kalacaktl.» (Saffat, 143-144) Burada ise buyuruyor ki: ((Hani 
o, gamla dolu olarak Rabbma seslenmi§ti.» ibn Abbas, Miicahid ve Siid
di ( i _,1a.G ) kelimesinin, gamla dolu olarak anlamma geldigini bil
dirmi§lerdir. Ata el-Horasani ve Ebu Malik ise, s1kmtlya dii§mii§ olarak 
anlarmm vermi§tir. Biz daha once zikrettigimiz hadiste, Yunus (a.s.)un 
((Senden ba§ka hie; bir ilah yoktur, Sen miinezzehsin, dogrusu ben hak
sizhk edenlerdenim.» deyince, bu ciimlenin c;Iklp Ar§'m etraflm ku§at
tigmi ve meleklerin; ey Rabb1m1z, bu gurbet diyarmdan bilinen zay1f 
bir sestir, dediklerini, Allah Teala'mn da; bu sesi tamm1yor musunuz? 
buyurdugunu, mel~klerin hay1r demeleri iizerine Allah Teala'nm; bu 
Yunus'un sesidir, dedigini, onlarm da; ey Rabb1m1z, siirekli Senin ic;in 
salih amel ve kabul edilmi§ dua ile yiicelen zaYif kulun mu? dedi}derini 
Allah Teala'mn; evet, dedigini, meleklerin; bolluktayken yaptlg1 amel
~erine ac1yarak onu s1kmtldan ve beladan kurtarmaz rniSm? dediklerini, 
bunun iizerine .Allah Teala'mn ballga emredip onu sahile attlrd1gm1 bil
diren hadisi zikretmi§tik. Bunun ic;in Hak Teala ((Rabbi onu sec;ti de, 
salihlerden klldl.» buyurmaktadlr. 

imam Ahmed ibn Han bel der ki: Bize Veki' .. . Abdullah'm §oyle de
digini bildirdi: Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Hie; kimsenin; ben Matta 
oglu Yunus'tan daha haYirllYim, demesi uygun dii§mez. Buhari, bu ri
vayeti Siifyan es-Sevri'den rivayet eder. Buhari ve Miislim'de ise bu 
hadis Ebu Hiireyre'den menkul olarak yer ahr. 

«Dogrusu o kiifredenler, zikri i§ittiklerinde; az kalsm seni gozleriy
le yiyeceklerdi.n ibn Abbas, Miicahid ve ba§kalan bu ayette yer alan 
( ~_,A]_). ) kelimesini, gozleriyle sana niifflz edeceklerdi. Yani gozle
riyle seni s1kmtlya dii§iireceklerdi anlarmm verrni§lerdir. Bu §U mana
yadir: Allah seni onlardan koruyup muhafaza etmemi§ olsayd1, sana 
k1zmalarmdan ve seni kiSkanmalarmdan dolaYI gozleriyle seni bitirecek
lerdi. 

Goz Degmesi 

Bu ayet-i kerime, goz degmesinin ve te'sirinin hak oldugunun de-
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lilidir. Nitekim bu konuda pek gok ve Iu~teaddid yollarla hadis-i §erif'
ler varid olmU§tUr. (Kalem, 48-52). 

1 - Enes ibn Malik (r.a.)in Hadisi: ~bu Davud der ki: Bize su
leyman ibn Davud ... Enes'ten nakletti ki; :kasulullah (s.a.) §Oyle bu
yurmu§tur: Goz, zehirlenme veya durup kesil~yen kandan ba§kas1 igin 
muska yoktur. Ancak Abbas goz degmesini zikretmemi§tir. Bu, Siiley
man ibn Davud'un ifadesidir. 

2 - Biireyde ibn Husayb (r.a.)m Hadisi: Ebu Abdullah ibn Mace 
der ki: Bize Muhammed ibn Abdullah ibn NU.~eyr ... Bureyde ibn Hu
sayb'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmU§tur: Goz ve ,;ehir
lenmeden ba§kasmda muska yoktur. ibn Maceo de bu hadisi aym §ekilde 
rivayet eder. Muslim, Sahih'inde bu hadisi Said ibn Mansur kanallyla: .. 
Biireyde'den mevkUf olarak rivayet eder. Aynca burada bir de k1ssa zik
reder. Bu hadisi ::?u'be'de ... Biireyde'den nakleder. Tirmizi bu nakle yer 
verir. imam Buhari de bu hadisi Muhammed ibn Fudayl kanallyla Ma
lik'ten nakleder. Tirmizi ise Siifyan ibn Uyeyne kanahyla ... imran ibn 
Husayn'dan mevkuf olarak rivayet eder. 

3 - Ebu Zerr, Ciindeb ibn Ciinade (r.a.)nin Hadisi: Hafiz Ebu 
Ya'la el-Mavs1li merhum ... Ebu Zerr'den nakleder ki, Rasulullah (s.a.) 
§Oyle buyurmu§: G:oz, Allah'm izniyle ki§iyi oylesine sarsar ki; kanat 
gererek yukanya dogru g1kanr, sonra oradan yuvarlar. Bu hadisin is
nadl garibtir ve hadis imamlan onu tahric etmemi§lerdir. 

4 - Habis et-Temimi (r.a.)nin Hadisi: imam Ahmed ibn Hanbel 
der ki: Bize Abdiissamed ... Hayye ibn Haris'ten nakletti ki, ona babas1 
Ha:ris et-Temimi Rasulullah (s.a.)m §Oyle buyurdugunu duymu§ oldu 
gunu soylemi§: BaykU§ta bir §ey yoktur. (Araplar bir evde bayku§ otiin
ce, oraya oltim gelecegini ya da oliiniin kemiginin veya ruhunun ugan 
bir bayku§ haline donii§ecegini kabul eder ve bu sebeple ugursuz sa
yarlardL) Goz haktlr. Ugursuz saymamn en dogrusu ise faldn·. Tir
mizi bu hadisi Amr ibn Ali kanallyla Hayye ibn Haris'ten naklettik
ten sonra; garib bir hadistir, der. ::?eyban da bu hadisi Yahya ibn Ebu 
Kesir kanahyla ... Ebu Hiireyre'den nakleder. Ben derim ki: imam Ah
med ibn Hanbel'in Hasan ibn Musa kanallyla Ebu Hureyre'den naklet
tigi §U _hadis de ayn1d1r: Bayku§ta bir kotiiluk yoktur. Gok haktlr. 
Ugursuz saymalarm en dogrusu ise fald1r. _ 

5 - Abdullah ibn Abbas (r.a.)m Hadisi: imam Ahmed ibn Han
bel der ki: Bize Abdullah ibn Velid ... ibn Abbas'tan nakletti ki; Rasu
lullah (s.a;) §oyle buyurmu§: Goz hakt1r. Uc;;an §eyleri yere indirir. Bu 
hadisin bir ba§ka tarikten rivayeti de Miislim'in Sahih'inde Abdurrah
man ed-Darimi tarafmdan ... ibn Abbas'tan nakledilen §U hadistir: Goz 
haktlr. Eger kaderin on;iine gec;;en· bir §ey olsayd1, goz kaderin onune 
g~erdi. Bir yeri y1kamamz soylendigi zaman (gusiil yaparken) oray1 
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YJ.kaym. Bu hadisin rivayetinde Muslim, Buhari'den ayn kalmi§tlr. 'Ab- · 
durrezzak der ki: Sufyan es-Sevri... Abdullah ibn Abbas'ta:h ·nakletti 
ki; o, §Oyle demi§: Hz. Peygamber Hasan ve Huseyn'i okurdu ve derdi 
ki: Allah'm tam olan kelimeleri ile sizi her turlu oldurucu §eytandan 
ve degici gozden Allah'a s1gmdmnm. Sonra §6yle derdi: ibrahim (a.s.); 
ishak ve ismail (a.s.)i boylece Allah'a s1gmdmr ve okurdlt Buhar~ ve 
Sunen sahibleri bu hadisi Minhal kanallyla ibn Abbas'tan naklederler. 

6 - Ebu Umame Es'ad ibn Sehl ibn Huneyf (r.a.)in Hadisi: .ibn 
Mace der ki: Bize Hi§am ibn Ammar ... Ebu Umame ibn Sehl ibn Hu
neyf'den nakletti ki; Amir ibn Rebia, Sehl ibn Huneyf'e y1kamrken 
rastlaini§ ve demi§ ki: Seni bugunku gibi gormedim. El degmemi§ ca
riye gi~i tenini de. Az . sonra Sehl ibn Huneyf'in . ba§I don up yere du§
mu§. 0 Rasulullah'm yanma getirilmi§. Kendisine; Siiheyl sar'aya tu
tuldu, t;ienilmi§. Rasulullah (s.a.): Bu konuda kimin goz degdirdigini 
iddia ediyorsunuz? demi§. Onlar: Amir ibn Rebia'nm demi§ler. Rasu
lullah (s.a.) buyurmu§ ki: Sizden biriniz karde§ini neden oldutsun? Siz-
·den biriniz karde§inde hayretini mU,cib olan bir §ey gorurse, ona be
reketle dua etsin. Sonra Hz. Peygamber su istemi§ ve Amir'e abdest al
masmi buyurmu§. Ellerini bileklerine kadar, yiizunu ve ayaklanm son
ra da eteginin ic;:ini Yikamasm1 ve uzerine bu suyu dokmesini emretmi§. 
Sufyan der ki: Ma'mer, Zuhri'den aynca §U ifadeyi de nakletti: Rasu-:
lullah (s.a.) kab1 arkasmda olana b1rakmasm1 da emretmi§ti. Nesei de 
bu hadisi Sufyan ibn Uyeyne ve Malik ibn Enes'in hadisiyle birlikte 
Zuhri'den nakleder. Sufyan ibn Uyeyne ayn1 §ekilde Ma'mer kanally
la ... Ebu Umame'den bu son k1sm1 (kab1 arkasmda olana b1rakmasm1 
emretti) da nakleder. ibn Ebu Zib' kanallyla ... Sehl !bn Huneyf'den de 
bu hadis rivayet edilmi§tir. Malik'in hadisinde de Muhammed ibn Ebu 
Umame kanallyla Sehl ibn Huneyf'den bu hadis nakledilmi§tir. 

7 - Ebu Said el-Hudri (r.a.)nin Hadisi: ibn Mace der ki: Ebu 
Bekr ibn Ebu ~eybe ... Ebu Said'den nakletti ki; · Rasulullah (s.a.), 
cinlerin ve insanlarm goz degdirmelerinden dolay1 Allah'a s1gmird1. 
Muavvizeteyn (Nas-Felak) sureleri nazil olunca, bunlai-1 okudu, digerle
rini terketti. ·Tirmizi ve Nesei de Said ibn iyaz kanahyla bu hadisi Ebu 
Said'den nakleder. Aynca Tirmizi; bu hadis hasendir, de:r:. imam Ah
med ibn Hanbel der ki: Bize Abdussamed ... Ebu Said'den nakletti ki; 
Cibril (a.s.) Rasulullah'a gelip; §ikayetin var m1 ya ·Muhammed? de
mi§~ 0 da; evet, demi§. Cibril (a.s~ ) Allah'm ad1yla seni okurum. Sana 
eziyet veren her §eyden seni korurum. Her nefsin §errinden ve degen 
gozden Allah'm ad1yla seni ol\urum ve sana rukye yapanm, demi§. Bu 
hadisi Safvan Abd'Ul-Varis kariallyla Ebu Said'den nakleder. Ebu Da
vud dl§mda Suneri sahibleriyle, Muslim de bu hadisi Abd'Ul-Varis ka
nallyla Ebu Said el-Hudri'den rivayet ederler. imam Ahmed ibn Han-
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bel der ki: Bize .&ffan ... Ebu Said el-Hudri'den -ya da Cabir ibn Ab
dullah'tan- nakletti ki; Rasulullah (s.a.) dertlenrni§, Cibril . (a.s.) ge
lip ana demi§ ki: Allah adma sana rukye yapanm. Seni rahats1z eden 
her §eyden, her k1skanandan ve gozden Allah sana §ifa versin. Bu ri
vayeti aym §ekilde Ahmed ibn Hanbel, Muhammed ibn Abdurrahman 
kanahyla Ebu Said'den nakleder. Ebu Zur'a er-Razi der ki: Abdiissa~ 
med ibn Abdul-Varis ... bu hadisi Enes ibn Malik'den aym anlamda al
mak uzere rivayet eder ki her iki rivayet de sahihtir. 

8 - Ebu Hureyre (r.a.)nin Hadisi: imam Ahmed ibn Hanbel der 
ki: Bize Abdurrezzak ... Ebu Hureyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) 
§Oyle buyurmu§: Muhakkak ki goz, haktlr. Buhari ve Muslim bu hadisi 
Abdurrezzak kanahyla tahric ederler. ibn Mace der ki: Bize Ebu Bekr 
ibn Ebu ~eybe ... Ebu ~ureyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle 
buyurmu§tur: Goz hakt1r. ibn Mace bu hadisin rivayetinde munferid 
kalml§tlr. Ahmed ibn Hanbel de bu hadisi ismail ibn Uleyye kanahy
la ... Said el-Cuveyri'den nakleder. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: 
Bize ibn Niimeyr ... Ebu Hureyre'den nakletti ki; RasUlullah (s.a.) §OY
le buyurmu§: Goz haktlr. Onu §eytan ve ademagullanmn hasedi mey
dana getirir. 

Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Halef ibn Velid ... Muhammed ibn 
Kays'tan nakletti ki. .. Ebu Hureyre'ye §Oyle denmi§: Rasulullah (s.a.)m: 
Ugursuzluk uc; §eydedir; ev, at ve kadmda, dedigini i§ittin mi? Ebu Hu
reyre (r.a.) demi§ ki: Evet, diyecek alursam Rasulullah (s.a.)a soyleme
mi§ aldugu §eyi soyletmi§. alurum. Ancak ben, Rasulullah (s.a.)m §Oyle 
dedigini i§ittim: Ugursuz saymalarm en dagrusu fald1r ve goz haktlr. 

9 - U'meys k1z1 Esma (r.a.)mn Hadisi: imam Ahmed ibn Hanbel 
der ki: Bize Sufyan .. ~ Ubeyd ibn Rifaa'dan nakleder ki; Esma: Ey Al
lah'm Rasulu, Ca'fer'in c;acuklarma goz degdi, ben anlar ic;in rukye 
yapaytm m1? deyince, Rasulullah (s.a.): Evet, eger kaderi gec;ebilecek 
bir §ey· alsayd1, goz anu gec;erdi, buyurmu§. Tirmizi ve ibn Mace de 
aym §e~ilde Sufyan ibn Uyeyne kanahyla bu hadisi Ubeyd ibn Rifaa'
dan naklederler. Keza Tirmizi, Nesei ile beraber bu hadisi Abdurrezzak 
kanahyla ... U'meys k1z1 Esma'dan nakleder. Tirrnizi~ bu hadis hasen
dir, sahihtir, der. 

10 - Hz. Ai§e (r.a.)nin Hadisi: ibn Mace der ki: Bize Ali ibn Ebu 
Hasib ... Hz. Ai§e (r.a.)den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) ana, gozden 
dalay1 rukye yapmasm1 emretmi§. Buhari bu hadisi Muhammed . ibn 
Hesib kanahyla ... Abdullah ibn ~eddad'dan nakleder. Muslim de bu ha
disi Sufyan kanahyla Abdullah ibn ~eddad'dan nakleder. Sanra ibn 
Mace der ki: Bize Muhammed ibn Be§§ar ... Hz. Ai§e'nin §Oyle dedigini' 
nakletti. Rasulullah (s.a.); Allah'a s1gmm (istiaze edin), c;unku goz 
hakt1r, buyurdu. Bu hadisin naklinde ibn Mace miinferid kalm1~tlr. Ebu 
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Davud der ki: Bize Osman ibn Ebu ~eybe ... Hz. Ai§e'nin §oyle dedigini 
bildirdi: Gozleyen ki§iye abdest almas1 emredilirdi de onun suyuyla goz 
edilen ki§i Y1kamrd1. · 

11 ~ Sehl ibn Huneyf (r.a.)in Hadisi: imam Ahmed ibn Hanbel 
der ki: Bize Htiseyn ibn Muhammed ... Sehl ibn Huneyf'in oglu Ebu 
Umame'den nakletti ki; babas1 ona §oyle anlatmi§: Rasulullah (s.a.) 
ile birlikte Mekke'ye dogru <;1k1p yurumti§ler. Nihayet Cuhfe civarm
daki el-Harrar tepesine vardlklarmda Sehl ibn Huneyf Yikanmi§. Be
deni ve derisi <;ok guzel, bembeyaz tenli bir erkekmi§. Adiyy ibn Ka'b 
ogullarmm karde§i olan kabilenin mensubu Amir ibn Rebia onu Yika
mrken gormti§ ve §oyle demi§: Ben bugtinku gibi, hi<; bir erkek eli deg
memi§ cariye tenine benzer bir ten gormedim. Bunun uzerine Sehl ibn 
Huneyf baYillP dti§II\U§. Rasulullah'a gelip; Ey Allah'm Rasulu, Sehl 
hakkmda diyecegin bir §ey var m1? Allah'a andolsun ki o aY1lm1yor ve 
ba§Im da kaldu:m1yor, denilmi§. Rasulullah (s.a.): Onunla ilgili kimse
yi itham ediyor musunuz? demi§. Onlar; Amir ibn Rebia ona goz etti, 
demi§ler. Rasulullah (s.a.) Amir ibn Rebia'y1 <;agmp k1zm1§ ve demi§ 
ki: Sizden biriniz karde§ini ni<;in olduruyor. Senin hayranllg1m <;eken 
bir §eyini gordugunde tebrik etmen gerekmez miydi? Sonra ona; Sehl 
i<;in Yikan, demi§. 0 da ytizunu, dirseklerine kadar ellerini, ayaklanm ve 
dizleriyle eteginin i<; klsm1m bir kadehin i<;erisinde suyunu toplayacak 
§ekilde Yikami§. Sonra bu su Sehl ibn Huneyf'in uzerine doktilmti§. Onu 
bir ba§ma ve oteden arkasma dogru dokuyormu§. Sonra o kadeh i<;in
deki su arka tarafma degdiriliyormu§. Boyle yap1lmca halkla beraber, 
Sehl de kendisinde hi<; bir araz kalmayacak §ekilde kalk1p ytiriimti§. 

12 .- Amir ibn Rebia (r.a.)mn Hadisi: imam Ahmed ibn Hanbel, 
Amir'in musned rivayetleri bahsinde der Ri: Bize Veki... Abdullah ibn 
Amir'in §oyle dedigini nakletti: Amir ibn Rebia ve Sehl ibn Huneyf 
gustil yapmak uzere gittiler. Kendileri i<;in ortu te§~l edecek bir engel 
aramaya koyuldular. Amir uzerinde bulunan ytinden cubbeyi <;Ikannca 
ona baktlm ve goziim ona degdi. Suda Yikanmak uzere indiginde suyun 
i<;erisinde bir <;atlrtl sesini duydum. Yamna vard1m ti<; kere ona seslen
dim cejVab vermedi. Peygambere gelip durumu haber verdim. Rasulul
lah (s.a.) yuruyerek geldi, suya dald1. Beri onun aya~nm beyazll~ru 
goruyor gibiydim. Amir'in gogstine eliyle vurdu sonra: Allah'1m; ondan 
S1cagm1, sogugunu, hastah~m ve agns1m gider, dedi. Bunun uzerine o 
kalktl. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Sizden biriniz · karde§inde veya 
kendinde veya malmda hayranhg1m <;ekecek bir §eyi gorurse, onu teb
rik etsin. <;unku goz hakt1r. 

13 - Cabir ibn Abdullah (r.a.)m Hadisi: Hat1z Ebu Bekr el-Bez
zar Musned'inde der ki: Bize Muhammed ibn Ma'mer ... Cabir ibn Ab
dullah'tan nakletti ki; Rasulullab (s:a.) §Oyle buyurmu§: Allah'm yaz-
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d1g1 kaza ve kaderden sonra iimmetimden ki§ilerin en c;ok oldiigii §ey 
nefeslerdir. Bezzar der ki, yani gozdiir. Aynca biz bu hadisi Hz. Peygam
berden yalmz bu isnad tarikiyle biliyor~z. Ben derim ki: Bu hadis, bir 
ba§ka vecihle Cabir'den nakledilmi§tir. f}oyle ki; Hafiz Ebu Abdurrah
man Muhammed ibn Miinzir «el-Acaib» isimli kitabmda -ki bu kitab 
c;ok degerli faydalan muhtevidir- der ki: Bize Rehavi... Cabir ibn Ab
~ullah'tan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Goz haktlr. 
Oyle ki ki§iyi kabre, deveyi kazana sokar. Benim iimmetimin c;ogunlu
gunun pelak olmas1 gozdendir. Sonra bu hadisi f}uayb ibn Eyyub, Ca
bir ibn Abdullah'tan §U §ekilde rivayet eder: Goz ki§iyi kabre, deveyi 
kazana sokar. 

14 - Abdullah ibn Amr (r.a.)mn Hadisi: imam Ahmed ihn Han
bel der ki : Bize Kuteybe ... Abdullah ibn Amr'dan nakletti ki; RasUlul
lah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Ne bula§ma ve salgm vard1r ne ugursuzluk. 
Ne bayku§ vard1r, ne de klskanc;hk. Goz ise haktlr. Bu hadisin rivaye
tinde Ahmed ibn Hanbel miinferid kalmi§tlr. 

15 - Hz. Ali (r.a.)nin Hadisi: Haf1z ibn Asakir, Hayseme ibn Sii
leyman kanahyla ... Hz. Ali'den nakleder ki, Cebrail (a.s .) Hz. Peygam
berin yamna geldi ve onu kederli buldu. Ey Muhammed, senin yiiziinde 
gordtigtim pu iiziintii nedendir? dedi. Hz. Peygamber: Hasan ve Hti
seyn'e goz degdi, buyurdu. Cebrail dedi ki: GOz degmesi dogrudur, c;iin
kii goz haktlr. Sen onlan §U sozlerle Allah'a s1gmd1rsan olmaz m1yd1? 
Hz. Peygamber; ey Cebrail, o sozler nelerdir? dedi. Cebrail dedi ki: Al
lah'Im, yiice saltanat Sahibi, ezell lutuf sahibi, §erefli vecih sahibi, ka
bul edilmi§ dualarm ve tamamlanmi§ kelimelerin sahibi, Hasan ve Hti- , 
seyn'i cinlerin nefeslerinden ve ;p.sanlarm gozlerinden afiyette k1l. Ra
sulullah (s.a.) bunu soylefii de, onlar kalklp huzurunda oynamaya ba§
ladllar. Bunun iizerine Hz. Peygamber §Oyle dedi : Siz de kendinizi, e§
lerinizi ve c;ocuklanmz1 bu dua. ile koruyun. <;unkti onun gibi bir dua 
ile hie; bir kimse korunmami§tlr. Hatib el-Bagdadi der ki: Bu hadisin 
rivayetinde Tiister halkmdan olan Ebu Recca Muhammed ibn Ubey
dullah el-Habeti miinferid kalmi§tlr. ibn Asakir, Tarih'inde Tarrad ibn 
Hiiseyn'in hal terciimesi klsmmda bunu zikreder. 

«Ve; o, mutlaka bir delidir, diyorlardl.>l Onu gozleriyle c;ekemiyor, 
dilleriyle kendisine eziyet ediyorlar ve; <<0 , mutlaka bir delidir.» diyor
lardl. Yani Allah'm Kur'an'm1 getirmesi bir deliliktir. Halbuki Allah Te
ala ayetin devammda buyuruyor ki: «Halbuki o, alemler ic;in ogtitten 
ba§ka bir §ey degildir.» · 

KALEM SiJRESiNiN SONU 
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Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1y1a. 

1 - Ger(;ekle~ecek olan. 
2 - N edir o gen;ekle~ecek olan? 
3 - Hangi ~ey bildirdi sana gerc;ekle~ecek olan1n ne 

oldugunu? 
4 - Semfi.d ve Ad, tepelerine inecek olan1 yalanladllar. 
5 -:- Bu sebeble Semfi.d, azg1n bir sesle helak edildiler. 

' ' 
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/ 

6 - Ad'a gelince; onlar da ugultulu, azg1n bir f1rtina 
ile helak edildiler. 

~ 

7 ~ Onlann kokiinii kesm.ek i<;in, iizerlerine yedi gece 
sekiz gun, riizgan estirdi. Halkln, kokiinden sokiilmii~ 

hurma kiitiikleri gibi yere yikildiginl goriirdiin. 
8- $imdi onlardan geri kalan bir ~ey goriiyor musun? 
9- Firavun da, ondan oncekiler de ve altiist olmu~ ka

sabalar da hep sU<;la gelmi·~lerdi. 

10 - Rablanrun el<;isine isyan etmi~lerdi. Bunun iizeri
ne 0 da kendilerini gittik<;e artan bi;r qiddetle yakalaYI
verdi. 

11 - Ger<;ekten su bastig1 zaman, sizi Biz ta~1d1k ge
mide. 

12 - Ki bunu sizin i-c;in bir ogut ve ibret yapahm. Ve 
.lr 

anlayu~h kulaklar anlas1n diye. 

Ger~ekle~ecek Olan 

· Hakka kelimesi; k1yamet gununun isimlerinden birisidir. Zira ki
yamet gtintinde Allah'm va'di ve azab1 ger~ekle§ecegi i~in o, «ger~ekle§
tiren» anlamma <<Hakkandir. Bunun i<;in Allah Teala, o gunun duru
munu ta'zim ile ifade ederek: «Hangi §ey bildirdi sana, ger<;ekle§ecek 
olamn ne oldugunu?n buyuruyor. Ve ardmdan da o ger<;ekle§ecek olan 
k1yamet gtintinti yalanlayan milletleri helak ettigini hatlrlatarak bu
yuruyor ki: «Bu sebeple Semud, azgm bir sesle helak edildiler. ( ~LkJI ) 
kelime~i, onlan susturan <;Ighk ve zelzeledir. Katade ise bunun, ses ve 
c;1ghk anlamma geldigini bildirir. ibn Cerir Taheri de bu gorti§ti tercih 
eder. Mticahid ise ( ~lkJI -) kelimesinin, gtinahlar anlamma oldugunu 
sayler. Rebi' ibn Enes· de boyle der. ibn Zeyd ise bu kelimenin, Tugyan 
anlamma geldigini belirterek ayeti ( lA I~ ~.rJ ~£ - ) §eklinde okur. 
Stiddi der ki: «Semud, azgm bir sesle helak edildi» yani deve bogtirme
si ile. 

((Ad'a gelince; onlar da ugultulu azgm bir f1rtma ile helak eclildi
ler.» Yani soguk b!r rtizgarla. Katade, Rebi', Stiddi ve Sevri ( ~~ ) 
kelimesinin, §iddetle esen anlamma geldigini bildirir. Katade ise der ki: 
Onlarm tizerine dogru esti, oyle ki ytireklerini deldi. Dahhak ise 
( _rP _rP ) kelimesinin soguk, ( .W~ ' ) kelimesinin ise rahmet ve be
reket getirmeksizin o~larm tizerfne esen rtizgar oldugunu belirtir. Ali 
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ibn Ebu Talib ve ba§kalan ise engelleri a§Ip hesabs1z §ekilde ta§tlgmi 
ifade eder. 

«Onlarm kokunu kesmek i<;in, uzerlerine yedi gece sekiz gun ruz
gan estirdi.» Onlarm uzerine devamh ve ard arda gelen bir felaket ola
rak ruzgan musallat etti. ibn Mes'ud, ibn Abbas, Mucahid, ikrime ve 
Sevri ile bir ba§kalan derler ki : ( Loy-> ) kelimesi, ard arda anlamma 
gelir. ikrime ve Rebi' ibn Enes ise bunun, anlarm uzerine kotUluk yag
dlrdigi ~nlamma geldigini belirtir. Allah Teala'nm «Ugursuz gunlerde» 
(Fussilet, 16) kavlinde aldugu gibi. Rebi' ibn Enes der ki: Bu ruzgann 
ba§lang1c1 Cum'a gunu idi. Ba§ka!an da; c;ar§amba gunu ba§lami§ti, 
derler. Denilir ki; bu ruzgar, halkm ( j~ ~I ) dedigi (Berd el-Acuz de
nilen yedi gunluk saguk) bir ruzgard1r k1 insanlar buna tutulmu§ 
gibiydiler. T1pk1 Allah Teala'mn §U kavlinde oldugu gibi: «Halkm, 
kokunden sokUlmu§ hurma kutUkleri gibi yere yikildigmi gorurdunn . 
Denildi ki; bu ruzgar, kl§m acizligini gerc;ekle§tiren bir ruzgard1. 
Ve yine denilir ki; bu, kacakan sagugunun oldugu gunlerdi. c;un
ku Ad kavminden bir ihtiyar kacakan bir izbeye girmi§ti de, sekizinci 
gun bp riizgar anu oldiirmu§tU. Bunu Begavi anlatlr. Allah en iyisini 
bilendir. ibn Abbas der ki : ( ~_,I.> ) kelimesi, harab anlammad1r. Ba§
kalan da; c;urumii§, demek oldugunu soylerler. Yani ruzgar anlardan 
birini ahr yere <;arpardl. 0, ba§l ustUne dii§iip oliirdii. Ba§I yaralarur ve 
kopard1 da beden sessiz kahrd1. T1pk1 dals1z olarak yere dU§IDU§ hur
ma kutiigii gibi. Buhari ve Mlislim'in Sahih'lerinde yer ald1g1 gibi Ra
sulullah (s.a.) §byle buyurur : Ben, saba ile desteklendim. Ad ise Debur 
riizgan ile helak edildi. (Bati ruzgan) ibn Ebu Hatim der ki: Bize ba
bam ... Abdullah ibn Orner' den nakletti ki; Rasulullah (s.a .) §Oyle bu
yurmu§: Allah Teala Ad kavminin helak edildigi ruzgara, ancak bir 
yiiziik deligi kadar k~p1 a<;mi§tl. Riizgar c;ol halkmm uzerine esmi§, on
Ian, hayvanlanm ve mallanm ahp goturmu§, gokle yerylizu arasma 
savurmu§tu. ~ehir halki bu riizgan ve ruzgarm ic;indekileri gorunce de
diler ki: Bu, bize yagmur getiren bir buluttur. Aksine ruzgar, <;01 hal
kmi ve hayvanlanm §ehir halkmm iizerine yagdmverdi. Sevri, Leys ka
nahyla Mucahid'den nakleder ki; bu riizgarm iki kanad1, bir kuyrugu 
vard1. 

«~imdi anlardan geri kalan bir §ey goriiyar musun?» ~imdi onlar
dan ve onlara mensub olanlardan geriye kalmi§ bir tek ferdi goriiyar 
musun? Ba§tan sana hepsi yok edildiler ve Allah, anlardan geriye hie; 
bir kitle btrakmadi. 

«Firavun da, andan oncekiler de ve altlist almu§ kasabalar da hep 
suc;la gelmi§lerdi.» Baztlan ( <~l:i .,:_,. _, ) kelimesini kafm esresi ile oku
mu§lardtr ki; Firavun ve zamanmda ana tabi olan ktpti kafirler, an
laiDim vermi§lerdir. Ba§kalan da bu kelimeyi kafm iistiinii ile okuya-
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rak; ona benzeyen daha onceki milletler, diye anlam vermi§lerdir. 
( ..;:...l.Gi_;.ll ) kelimesi ise peygamberi yalanlayan iimmetlerdir. 
( ~l>JlJ J kelimesi de hatah ve yanh§ fiil demektir. ki bu, Allah'm 
indirdigini yalanlamaktu:. Rebi' ibn Enes ise bu kelimeye giinah an
lammi verir. Miicahid de; hatalarla gelmi§lerdir, der. Bu sebeple Allah 
Teala ayetin devammda: ((Rablarmm elc;isine isyan etmi§lerdi.» buyu
ruyor. Bu bir tiirdiir. Yani hepsi de Allah'm kendilerine gonderdigi el
c;ileri yalanlami§lardL Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde §Oyle buyu
rur: {(Bunlarm her biri peygamberleri yalanlami§lardl da, tehdidim iizer
lerine hak olmu§tu.)) (Kaf, 14) Allah'm Rasuliinii yalanlayan, diger bii
tiin rasulleri yalanlami§ olur. Nitekim Allah Teala: {(Nuh kavmi de pey
gamberleri yal~.mlf1dL)) (~uara, 105), ((Ad da peygamberleri yalanladu> 
(~uara, 123), <<Semud da peygamberleri yalanlad1.)) (~uara, 141) buyur
maktadir. Aslmda her iimmete,_yalruz bir tek peygamber gelmi§tir. Ama 
bir tek peygamberi yalanlayan hepsini yalanlami§ olur. Bunun ic;in 
Hak Teala burada: «Rablanrun elc;isine isyan etmi§lerdir. Bunun iize
rine o da kendilerini gittikc;e artan bir §iddetle yakalayiVerdi.>> buyur
maktadir. Yani gittikc;e artan §iddet ve elemle yakalamaktadir. Miica
hid ( ~~ ) kelimesine §iddetli derken, Siiddi oldiiriicii anlamm1 ver
mi§tir. 

Ve miiteakiben Allah Teala §oyle buyuruyor: «Gerc;ekten su bas
tigi zaman.>> Su Allah'm izniyle haddi a§'P varh~n iistiine yiikseldigi 
zaman. ibn Abbas ve ba§kalan ( ~UI Jtk ) ifadesinin, c;ogalmak anla
mma geldigini bildirirler. Bu, Hz. Nuh'u yakalamalan sebebiyle Nuh 
peygamberin, kavmine beddua etmesi neticesinde olmu§tu. Onlar Al
lah'tan ba§kasma ibadet etmi§ler ve peygambere kar§I gelmi§lerdi. Al
lah da Hz. Nuh'un duas1m kabul etmi§ ve yeryiiziinii tufana bogmu§tu . . 
Ancak Nuh (a.s.) ile beraber gemide olanlar kurtulmu§tu. Bundan son
ra gelen insanlarm hepsi Nuh peygamberin soyundan gelmi§lerdi. · 

ibn Cerir Taheri der ki: Bize Abd ibn Humeyd ... Ali ibn Ebu T.a
lib'den nakleder ki; o, §oyle demi§: Yeryiiziine dii§en her damla su mut- ' 
laka bir melegin elinden dii§mektedir. NUh peygamberin kavminin he
lak edildigi giin gelince Allah Teala suyu indiren bekc;iye degil, suya 
izin vermi§ti de su bekc;inin iizerinden a§arak di§an <;Ikmi§tl. i§te Al
lah TeaJa'mn: <iGerc;ekten su bastigi zaman, sizi Biz ta§Idik gemide.>> 
kavlinin manas1 budur. Gokyiiziinden yeryiiziine inen her riizgar ancak 
bir melegin e~inden <;Ikmaktadir. Ad kavminin helak oldugu riizgar 
miistesna. <;iinkii Allan Teala o giin, bekc;inin di§mda riizgara izin ver
mi§ti de o <;Ikmi§ti. i§te Hak Teala'run: «Ad'a gelince; onlar da ugul
tulu, azgm bir f1rtma ile helak edildiler.» kavlinin manas1 budur. Riiz
gar bekc;inin iizerinden a§IP <;Ikmi§tl. Bunun ic;in Hak Teala insanlara 
minnette bulunarak: «Gert;ekten su bastlgi zaman, sizi Biz ta§Idik ~e-
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mide.» puyuruyor. ( ~_)~I } kelimesi, suyun ytiztinde ak1p giden ge
midir. «Ki bunu sizin i~in bir ogtit yapahm.n Buradaki zamir, manamn 
cinse delalet etmesi dolayisiyla cinse raci'dir. Yani mana '§oyle olmak
tadir: Onun cinsinden suyun tizerinde sizin bineceginiz bir §ey birak
tlk. Nitekim Zuhruf suresinde Allah Teala §6yle buyurur: «Sizin i<;in 
bineceginiz gemiler ve davarlar var etmi§tir. Ta ki, bunlarm tizerlerine 
oturunca Rabb1mzm nimetini anarak: Bunlan bize mtisahhar k1lan ne 
yticedir; yoksa biz bunlara gti~ yetiremezdik, diyesiniz. Ve biz §tiphesiz 
Rabb1m1za donecegiz.>> (Zuhruf, 13-14) Yasin suresinde ise §oyle bu
yurur: <<Soylanm dolu gemiyle ta§Iml§ olmam1z da onlar i~in bir ayet
tir. Ve kendilerine bunun gibi nice binecek §eyler yapmam1z da.» (Ya
sin, 41-42) Katade der ki: Bu timrhetin ilkleri gelinceye kadar Allah 
Teala o gemiyi durdurmu§tu. Ancak birinci gorti§ daha a~1ktlr. · Bu se
beple Allah Teala: «Ve anlayi§h kulaklar anlasmlar diye.>> buyuruyor. 
Yani bu nimeti anlayu~h kulak sahibi olanlar hatlrlaytp anlasmlar diye. 
ibn Abbas der ki: ( ~~.)~I ) duyup muhataza eden kulaklar, demi§
tir. Katade ise der ki : Allah'm nimetlerini dii§tintip Allah'm kitabl.P
dan duyduklarmdan istifade edenler, demektir. Dahhak de baz1 ku
laklarm onu duyup muhataza ettigini soyler. Yani saglam kulag1, kuv
vetli akh olanlar, anlayt§ ve idrak sahibi olan kimseler i<;in bu ozellik 
umumiyet ifade eder. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Ztir'a ed-Dlme§
ki. .. Ali ibn Hav§eb'den nakletti ki; o, Mekhul'un §Oyle dedigini i§it
tim, demi§tir: Rasulullah (s.a.)a «Ve anlayt§ll kulaklar anlasm diye» 
ayeti nazil olunca, Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdu: Rabb1mdan Ali'nin 
kulagm1 boyle kllmasm1 istedim. Ali derdi ki: Rasulullah (s.a.)tan i§itip 
de unuttugum hi<; bir §ey yoktur. ibn Cerir Taheri bunu Ali ibn Sehl ka
nallyla ... Mekhul'den nakleder. Ancak bu hadis, mtirseldir. Yine ibn Ebu 
Hatim der ki: Bize Ca'fer ibn Muh~mmed ... Salih ibn Heysem'den nak
letti ki;_. o, Eslem kabilesinden Btireyde'nin §Oyle dedigini i§ittim, demi§: 
Rasulullah (s.a_.) Hz. Ali'ye dedi ki: Ben sana yakla§mak ve senden uzak 
durmamakla emredildim. Sana ogretmemi. ve senin de onu anlaman em
redildi. Anlamak senin hakkmd1r. Bunun tizerine: «Ve anlayi§h kulak
lar an:lasm diye.11 ayeti indirildi. ibn Cerir Taheri bu hadisi Muhammed 
ibn Halef kanahyla Bi§r ibn Adem'den rivayet eder. Aynca bir ba§ka 
tarikten Ebu Davud kanahyla Btireyde'den nakleder, ancak yine de bu 
hadisi sahih saymaz. :.:; 
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13 ~ Sur'a bir ufuruldugiinde, 
14 - Yer ile daglar kald1nhp bir vurm;la birbirine c;ar-

plldiginda, 
15 - l§te o giin, olan olmu§tur. 
16 - Gok de yanlmi§ ve o giin bitkin bir hale gelmi§tir. 
17 - Melekler ise onun <;evresindedirler. Ve o giin Rab-

binin Ar§'1n1, onlann da iistiinde sekiz tanesi yiiklenir. 
18 - 0 .giin siz, 'huzura ahnirsiniz. Ve hie; bir §eyiniz 

gizli kalmaz. 

Siir'a Ufiiriiliince 

Allah Teala klyaiDetin deh§etinden haber veriyor. ilkin sarsmti 
nefhasmm gelecegini, sonra bayiliDa nefhasmm gelecegini ve bu nefha 
gelince; Allah'm dilediklerinin di§mda goklerde ve yerde bulunanlarm 
hepsinin bay1lacagmi, ardmdan da aleiDlerin Rabbmm huzuruna dikil
IDek iizere yeniden dirili§ ve ha§r nefhasmm gelecegini haber veriyor. 
Burada sozkonusu edilen nefha bu sonuncusudur. Bun~da te'kidli ola
rak bir tek nefhadan bahsediliyor. Zira Allah Teala'nm eiDrine kar§I 
konulmaz ve O'nun buyrugu engelleniDez. Aynca buyrugunun tekrara 
ve te'kide ihtiyac1 yoktur. Rebi' ibn Enes der ki: Bu, sonuncu nefhad1r. 
Ac;1k alan da biziiD soyledigimizdir. Bu sebeple Allah Teala ayetin de
vaiDmda buyuruyor ki: «Yer ile daglar kaldmhp bir vuru§la birbirine 
c;arp1ld1gmda.» PaiDuk atlhr gibi yer ve daglar birbirine vurulup atll
digmda ve yeryiizii bir ba§ka yeryiizii haline donii§tiiriildiigiinde; «i§te 
o giin, alan oliDU§tur.>> Ve kiyaiDet kopiDU§tur. «Gok de yanliDI§ ve o 
gtin bitkin bir hale geliDi§tir.>> SeiDIDak, Esedogullarmdan bir ihtiyar
dan naklen Hz. Ali'nin §6yle dedigini bildirir: GOkyiizii saiDanyolun
dan aynhp parc;alanacaktlr. ibn Ebu HatiiD bunu boyle rivayet eder. 
ibn Ciireyc ise bu ayetin: ccGok ac;1ld1 ve kap1 kap1 oldU.>> (Nebe',, 19) 
kavli gibidir, der. ibn Abbas ise gogiin parc;alaniDI§ oldugunu, Ar§'m 
da onun kar§Ismda yer ald1gm1 sayler. ccMelekler ise onun c;evresinde
dirler.» Melek cins isiDidir. Ayet, IDeleklerin gogiin etrafmda yer aldik
lanm belirtiDektedir. ibn Abbas der ki: Melekler onun etrafmda ve 
son buliDayan k1S1IDdad1rlar. Said ibn Ciibeyr ve Evzai de boyle derler. 
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Dahhak ise bu kel!menin. ~evresinde anlamma geldigini soyler. Hasan 
el-Basri de kap1lannda oldugunu bildirir. Rebi' ibn Enes «Melekler ise 
onun ~evresindedirler.» kavlini a~Iklarken; gogi.in kap1smdan yeryi.izi.in-
deki insanla'ra bakarhir, der. ~ 

«Ve o gi.in Rabbmm Ar§'Im, onlarm da i.isti.inde sekiz tanesi yi.ik
lenir.» K1yamet gi.ini.i Ar§-1 A'la'y1 meleklerden sekiz tanesi ta§Ir. Bu 
Ar§'m, yi.ice Ar§ olmas1 muhtemeldir. Aym §ekilde klyamet gi.ini.i hi.iki.im 
vermek i.izere konulan ar§ ve taht olmas1 da muhtemeldir. Allah en 
dogrusunu bilendir. Abdullah ibn Amire'nin ... Abbas ibn Abdi.ilmutta
lib'ten naklen, Ar§'I ta§Iyan meleklerin sekiz melek veya daha fazla ol
duklanm bildiren hadis daha once· ge~mi§ti. ibn Ebu Hatim der ki: Bi
ze Ebu .Said Yahya ibn Said . .. Ebu Kabil Huyey ibn Hani'den naklet
ti ki; o, Abdullah ibn Amr'm §Oyle dedigini i§itmi§: Ar§'I ta§Iya~lar se
kiz tanedir. Onlardan her birinin gozi.ini.in oni.inden arkasma kadar olan 
mesafe .yi.iz y1lhk yoldur. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Cabir'
den nakletti ki; RasUlullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Size Ar§'I ta§Iyan 
meleklerden bahsetmem konusunda bana izin verildi. Onlardan her bi
rinin kulak memesi ile boynunun arasmdaki mesafe ku§ u~u§uyla 700 
Yildir. Bu hadisin isnad1 saglamdir ve ravilerinin hepsi de s1ka ki§iler
dir. Ebu Davud, bu hadisi Si.inen'inin Si.innet kitabmda rivayet eder 
ve der ki: Bize Ahmed ibn Hafs ... Cabir ibn Abdullah'tan nakletti ki; 
Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Size Ar§'I ta§Iyan meleklerden bir 
melek konusunda soz etmem i~in izin verildi. Onun kulak memesinden 
boynuna kadar olan mesafe yedi yi.iz Yilhk yoldur. Bu, E.bu Davud'un 
lafz1dlr. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Zi.ir'a ... Said ibn Ci.ibeyr'den 
nakletti ki; o, «Ve o gi.in Rabbmm Ar§'mi, onlarm da i.isti.inde sekiz ta
nesi yi.iklenir.n ayetini; meleklerden sekiz saf olarak apklamr§tlr. ibn 
Ebu Hatim'in ifadesine gore; ~a'bi, Dahhak ve ibn Ci.ireyc'den de ben
zer bir rivayet nakledilmi§tir. Si.iddi de Ebu Malik kanahyla ibn Ab
bas'tan bunun sekiz saf olduguna dair bir rivayeti nakleder. Avfi de 
ibn Abbas'tan boyle nakleder. Dahhak ise ibn Abbas'tan nakleder ki: 
Kerrubiyyun melekleri, sekiz bi:ili.imdi.ir. Onlardan her bir cinsinin in
san, cin, §eytan ve melek gi.ici.i kadar gi.ici.i vard1r. 

«0 gi.in siz, huzura ahmrsm1z. Ve hi~ bir §eyiniz gizli kalmaz.» Ken
disine sizin hi~ bir §eyinizin gizli kalmadigi, gizli, a~Ik ve gizlinin gizli
sini bilen Allah'm huzuruna ahmrsm1z. «Ve hit; bir §eyiniz gizli kal- · 
maz.>> "ibn Ebu Di.inya der ki: Bize ismail ... Sa bit ibn Haccac'dan nak
letti ki; o, Orner ibn Hattab'm §oyle de<.:ligini bildi:rml§: Hesaba t;ekil
mezden evvel kendinizi hesaba t;ekiniz. Tartiya kol)tllmazdan evvel ken
dinizi tartm1z. Bugi.in kendinizi hesaba t;ekmen~. yarm hesaba t;ekil
menizden sizin it;in daha hafiftir ve bi.iyi.ik huiura t;Ikanh§ gi.inii it;in 
si.isleniniz: «0 gi.in siz, huzura ahmrsm1z. Ve ~it; bir §eyiniz gizli kal-

; . 
.r Tefstr; c. XIV, F. 507 
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maz.» tmlim Ahmeq ibn Hanbel der ki: Bize Veki' ... Ebu MusS.' dan 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: K1yamet giinii insanlar 
ii~ kere huzura ahmrlar. iki kez huzura ~lkanh§ta tartl§ma ve ma'zeret 
beyari etme vard1r. U ~iinciisiinde ise ellerde sayfalar uc;u§ur. Kimileri 
sagmdan kimileri solundan sayfalan ahr. ibn Mace de bu hadisi Ebu 
Bekr ibn_ Ebu ~eybe kanahyla, Veki'den rivayet eder. Tirmizi ise, Ebu 
Kiireyb kanahyla ... Ebu Hiireyre'den bu hadisi nakleder. ibn Cerir Ta
beri, Miicahid ibn Musa kanahyla ... Abdullah'tan nakleder ki; insan-

·lar k1yamet gii1;1ii ii~ kere huzura almacaklard1r. iki huzura c;1k1§ta ma'
zeretler bildirilir ve dii§manhklar a~1klamr. Uc;iincii huzura c;1kanh§ta ise 
ellerde sayfalar u~U§Ur. Said ibn Ebu Arube de bu hadisi Katade'den 
benzer §ekilde ve miirsel olarak rivayet eder. 

19 - Kitab1 sag1ndan verilmiQ olan der ki: Ahn, iQte 
okuyun kitab1m1. 

20- Dogrusu ben, bir hesablaQma ile karQilaQacagiml 
san1yordum. 

21- iQte o, hoQ bir hayat i¢ndedir. 
22 - y uksek bir cennette, 
23- Ki, meyveleri sarkm1Qtlr. 
24 - Ge<;miQ gunlerde peQinen iQlediklerinize karQ1hk 

afiyetle yeyin, i<;in. 

Kitabi Sag.ndan Verilmi~ Olanlar 

Allah Teala k1yamet giinii kitab1 sagmdan verilenlerin mutlulugu
nu ve bu mutluluktan dolaYl duyduklan sevinci haber veriyor. Oyle ki 
kitab1 sagmdan verilenler sonsuz sevin~lerinden: «Aim, i§te okuyun ki
tabrmL» der. Aim okuyun, i§te benim kitabrm. <;iinkii o, kitabmda iyi
liklerin ve hay1rlarm yaz1h oldugunu bilir. <;iinkii o, Allah'm, kotiiiiik
Ierini iyilige tebdil ettigi kimselerdendir. Abdurrahman ibn Zeyd: «Ahri, · 
i§te okuyun kitablffil.» kavlinin; i§te kitab1m, onu okuyun, demek ol-
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dugunu bildirir. ( i J ) kelimesinin zaid olduguriu ifade eder. Zahir 
olan, bu kelimenin; alm i§te, anlamma gelmesidir. ibn Ebu Hatim der 
ki: Bize Bi§r ibn Matar ... Ebu Osman'dan nakletti ki; o, §6yle demi§: 
Mii'mine kita.b1 Allah'm korumas1 altmda verilir. 0, gunahlanm okur. 
Her bir gunah1 okudukc;:a, rengi degi§ir. Sonra iyiliklerine gec;:er onu 
okumaya ba§laymca rengi tekrar yerine gelir. Sonra bir de bakar ki, gu
nahlan iyiliklerle degi§tirilmi§. i§te o zaman: «Alm, i§te okuyun kita
brmL» Qer. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Abdullah ibn Hanza
le'den nakletti ki; o, §6yle demi§: Allah Teala, k1yamet giinu kulunu· 
huzurunda durdurur ve sayfanm ustunde kotiiliiklerini kendisine gos
teril"; bunu sen mi yaptm? der. 0 : Evet Rabb1m, der. Allah Teala bu
yurur ki: Ben, ondan dolaYI seni rezil etmeyecegim. Dogrusu Ben seni 
bag1§lad1m. i§te o zaman, mu'min ki§i: «Alm, i§te okuyun kitabimiP» 
Dogrus1,1 bir hesabla§ma ile kar§Ila§acagiml samyordum ben, der. 

Sahih hadiste, Abdullah ibn. Omer'e; f1s1lda§ma nedir? diye sorul
dugunda, §6yle dedigi daha once (Hud, 18) gec;:mi§ti: Ben Hz. Peygam
berin §oyle buyurdugunu i§ittim: K1yamet gunu Allah Teala kula yak
la§Ir ve ona butun gunahlanm ikrar ettirir. Kul, mahvoldugunu go
runce; Allah Teala buyurur ki: Ben, dunyada iken senin bu gunahlan
m ortmii§tiim. Bu gun de onlan bagi§hyorum. Sonra onun iyilik kitab
lan kendisine sag tarafmdan verilir. Kafir ve munat1ka gelince: «Ve 
§ahidler: Rabl~rma yalan uyduranlar bunlard1r, derler. Bilin ki, Al
lah'm la'neti zalimlerin iizerinedir.» (Hud, 18) . 

<<Dogrusu ben, bir hesabla§ma ile kar§Ila§acagirm samyordum.» 
Ben, dunyada iken bugunun hie;: §Uphesiz olacagm1 yakinen biliyordum. 

' Allah Teala'mn buyurdugu gibi : <<Onlar ki; Rablanna kavu§acaklarml · 
kesinlikle bilirler.» (Bakara, 46) . 

<<i§te o, ho§ bir hayat ic;:indedir.» Kendisinden ho§lamlan bir hayat · 
ic;:indedir. <<Yiiksek bir cerinette.» Ko§kleri yuce, hurileri giizel, evleri 
rahat ve huzuru surekli olan bir cennette. ibn Ebu Hatim der k1: Bize 
babam ... Ebu Selam el-Esved'den nakletti ki, o; Ebu Umame'nin §Oyle 
dedigini i§ittim, demi§tir: Adamm birisi RasUlullah (s.a .)a; cennet eh
li birbirini ziyaret eder mi? diye sordu. Rasulullah (s.a .) buyurdu ki: 
Evet, yuksek derecede olanlar a§ag1 derecede olanlann seviyesine iner
ler ve birbirlerini selamlay1p ag1rlarlar. Amelleri eksik oldugu ic;:in a§a
gi derecede olanlar yiiksek derecede olanlarm seviyesine c;:1kmazlar. Sa
hili bir hadiste sabit olmu§tur ki ; ceimette yuz derece vard1r. Her ·iki 
derecenin aras1 gokle yeryiiziinun aras1 kadard1r. 

<<Ki, meyveleri sarkmi§tir.>> Bera ibn Azib der ki : Meyveleri yakm
dlr, bir ki§i tahtmm uzerinde uyurken ona uzamp alabilir. Bir ba§kas1 
da bOyl~ demi§tir. Taberani der ki : Abdurrezzak ... Selman el-Farisi'den 
nakletti ki;. Rasultillah (s.a.) §oyle ·buyurmu§: Cennete ancak §6yle bir 
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ge<;;i§ iz¢ (berat) ile girilebilir: Rahman ve Ranim olan Alla;h'm adiy
la. Bu, Allah Teala'dan falanca oglu falancaya yazllml§·bir beratt1r. 
Onu -meyveleri sarkml§ olan yiiksek bir cennete girdirin. Ziya el-Mak
disi de cennetin s1fatl bahsinde Sa'dan ibn Said kanallyla ... Selman 
el-Farisi'den nakleder ki; Rasulullah §6yle buyurmu§tur: Mu'mine s1rat 
uzerinde §U berat verilir: Rahman ve Rahim oian Allah"'m ad1yla. Bu, 
Aziz ve Hakim olan Allah'm katmdan falancaya verilmi§ bir yaz1d1r. 
Onu yiice cennetlere girdirin ki meyveleri sarkml§tlr. 

«Ge<;;mi§ gunlerde pe§inen i§lediklerinize kar§lllk afiyetle yeyin, 
i<;;in.» Onlara boyle denilir. Kendilerine lutfedilerek in'am ve ihsanda 
bulunulur ve bu soz soylenir. Nitekim sahih bir hadiste sabit olm).l§tur 
ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Amel edin, amelinizi saglam ya~ · 

. pm" ve Allah' a yakla§m. Bilin ki, sizden birinizi ameli cennete girdirmez. 
Orada bulunanlar; sende mi ey Allah'm Rasulu? dediler. 0; ben de, bu
yurdu Ancak Allah kendi rahmetiyle beni ku§at1p lutfuyla bagi§larsa 
mustesnadlr. 

25 - Kitabi solundan verilmi~ olana gelince der ki: 
Ke~ki kitab1m bana verilmeseydi. 

26- Hesabimin dane oldugunu bilmeseydim . 
. 27- Ke~ki bu i~ son bulmu~ olsayd1. 
· 28 - Mahm hie; ·fayda vermedi bana. 
29 - Gucfun de yok olup gitti benden. 
30 - Tutun onu da baglayin. 
31 -:- Sonra cehenneme sahn onu. 
32- Sonra da onu, boyu yetmi~ ar~In olan zincire vu

run. 
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33- Cunku o, yuce Allah'a inanmazd1. 
34 - Ve yoksulu doyurmaktan ho~lanmazd1. 
35- Onun ic;in bUlgun burada kendisine bir ac1yan 

yoktur. 
36 - G1slin'den ba~ka yiyecek de yoktur. 
37- Onu ancak gunahkarlar yer .. 

Kitab1 Solundan Verilmi~ Olanlar 

Arasatta kitab1 sol tarafmdan verilen bahts1zlarm halini de Allah· 
Teala haber vermeye ba§hyor. 0 gun, bu ugursuzlar pi§man olup son 
derece nadim olacaklar ve: «Ke§ki kitab1m bana verilmeseydi, hesabi
mm dane oldugunu bilmeseydirri. Ke§ki bu i§ son bulmu§ olsaydl.» di
yeceklerdir. Dahhak der ki: Ke§ke oliimden sonra bir daha hayat olma
saydi, derler. Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi ile Rebi' ibn Enes ve Siid
di de §oyle dediler. Katade ise der ki: Bu, bir oliim temennisidir. Hal
buki onla,r diinyada olmekten ~ok hi~ bir §eyden nefret et:tnezlerdi. 

«Mahin hi~ fayda vermedi bana. Giiciim de yok olup gitti benden.» 
/----. . . .. . 
Allah'm azab1 ve cezas1 kar§ISmda, ne malrm, ne de makam1m korudu 
beni. i§, yaln1zca benim ba§Ima kald1. Ne yard1mc1m var, ne de destek
~im. i§te bu. esnada Aziz ve Celil olan Allah buyurur ki: «Tutun onu da_ 
baglaym. Sonra cehenneme salm onu.» Allah Teala Zebanilere emreder 
de; onlan mah§er yerinden §iddetlice yakalatlp baglat1r. Ayagma buka
gilai' vurulur, sonra da cehenneme gotiiriiliip daldmhr ve batlnhr. ibn 
Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said ... Minhal ibn Amr'dan nakletti ki; Ra
sulullah · (s.a.) §Oyle buyurrpu§: Aziz ve Celil olan Allah, tutun onu, bu
yurunca, yetmi§ melek birden onun iizerine koyulur. i~lerinden bir me
lek boyle der ve yetmi§ bini birden cehenneme at1hr. 

Iyn Ebu Diinya'dan k1yametin deh§eti konu~unda nakledilir ki: 
Dart yiiz bin melek onlar1 cehenneme atmak i~in i§e koyulurla!. Bulu
-nan her §eyi atarlar. 0; benim ve senin i~in ne oluyor? der. M~lek; Rab
bin _sana k1zgmd1r her §ey senin aleyhindedir; der. Fudayl ibn iyaz der 
ki: Allah Azze ve Celie: Onu alm, baglaym, buyurunca, yetmi§ bin me
lek ona k,O§ar, her biri boynuna zinciri ge~irmek i~in ~ah§Ir. 

«Sonra cehenneme salm onu.» Cehenneme dald1rm. 
«Sonra da onu boyu yetmi§ aqm olan zineire vurun.» Ka'b el-Ah

bar der ki; bu zineirin her bir halkas1 diinya demiri kadard1r. Avfi, ibn, 
Abbas ve ibn Ciireyc'den nakleder ki; bu, meleklerin ar§1mylad1r. ibn 
Ciireyc cier ki: ibn Abbas, «Zincire vurun» kavli hakkmda §oyle demi§
tir: Arkasmdan girdirilip agzmdan ~1kanhr. Sonra ~ekirgeler ~ope nas1l 
1izllirse, onlar da oylece dizilirler. Avfi ibn Abbas't~n nakleder ki; zin-
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cir arkalanndan girdirilir, burunlarmdan ~1kanhr ki, bir daha ayaklan 
tistti kalkamasmlar. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bana Ali ibn ishak ... Abdullah 
ibn Amr'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Eger §Oyle 
bir demir par<;as1 -kii~iik bir bardag1 gosterdi- gokten yeryiiziine gon
derilmi§ olsayd1; bu, be§ yiiz yllhk mesafe ederdi ve ak§am olmadan ev
vel o, yeryiiziine ula§1rd1. Eger bir par<;asi zincirin ba§mdan atllrnl§ ol-

. sayd1 gece ve giindiiz olmak iizere dibi veya kokii yeryiiziine ula§mca
ya kadar kuk sonbahar gec;erdi. Tirmizi bu hadisin Siiveyd ibn· Nasr 
kanahyia ... Abdullah ibn Amr'dan nakleder ve; bu, hasen bir hadistir, 
der. 

«<;iinkii o, yiice Allah'a inanmazd1 ve yoksulu doyurmaktan, ho§
lanmazdu> Allah'm kullan iizerinde hakk1 alan ibadet ve ta~t gorevini 
yerine getirmezdi. Allah'm yaratlklarma da yararh i§ler goriip onlarm 
hakkm1 vermezdi. Allah'm kullar iizerindeki hakk1 O'nu bir tek Rab 
tamYip, kendisine hie; bir §eyi ortak ko§mamalandlr. Kullarm da bir- · 
biri iizerinde haklan, iyi da vranma, yard1mla§ma, iyilik ve takva iizere 
birle§medir. Allah Teala bu sebeple namaz kllmay1 ve zekat vermeyi 
emreder. Rasulullah . son nefesini verirken de; namaz ve sag ellerinizin 
sahib olduklanm (cariye-kole) koruyun, buyurrnU§tUr. 

«Onun ic;in bugiin burada kendisine bir: ac1yan yoktur. C:hslin'den 
ba§ka yiyecek de yoktur. Onu ancak giinahkarlar yer.» Allah'm c;ok ya
km olan azabmdan onlan koruyacak hie; kimse yoktur. Hie; bir dostu 
yoktur:.-. Sozii dinlenen bir §efaat<;ISI da yoktur. Burada Chslin'den ba§
ka yiyecek bir §ey de yoktur. Katade der ki: G1slin, cehennem ehlinin 
yiyeceklerinin en kotiisiidiir. Rebi' ve Dahhak da· bunun cehennemde bir 
agac; oldugunu soylemi§lerdir. ibn Ebu Hatim der ki: Bana babam ... 
ibn Abbas'tan nakletti ki; o: Ben G1slin'in ne oldugunu. bilmem. Ancak 
onun zakkum oldugunu samyorum, demi§. ~ebib ibn Bi§r de ikrime 
kanahyla ibn Abbas'tan nakleder ki; GISlin, cehennem ehlinin etinden 
akan kan ve su imi§. Ali ibn Ebu Talha da, ibn Abbas'tan nakleder ki; 
G1slin, cehennem ehlinin irini imi~. 

38 - Gorebildiklerinize yemin ederim ki, 
39 - Ve goremediklerinize de; 
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40 - Muhakkak o, ~erefli bir peygamberin kat'i sozu
diir. 

41 - Ve o, bir ~air sozii degildir. Ne de az inaniyorsu
nuz? 

42- Bir kahin sozu de degi1dir. Ne de az dii!2iiniiyor
sunuz? 

43- Alemlerin Ra:bb1ndan indirilmedir. 

Gordiikleriniz ve GOremedikleriniz 

Allah Teala yaratlklarma and i<;erek onun isim ve s1fatlarmm mti
kenimelligine delalet eden mahh1katmda gordtikleri ayetlerini beyan 
ediyor. Aynca gozleriyle goremedikleri gaybla ilgili ayetlerini bahis ko
nusu ederek and i<;iyor ki; Kur'an; kendi kelamm1, vahyini ve risaleti
ni a<;1klamak, emanetini yerine getirmek uzere se<;tigi kulu ve Rasulti 
Muhammed'e. indirdigi beyarud1r. Bu sebeple: «Gorebildiklerinize yemin 
ederim ki ve goremediklerinize de; muhakkak o, §erefli bir peygamberin 
kat'i soztidtir.» buyuruyor. Yani Hz. Muhammed'in -Allah'm salat ve 
selann onun uzerine olsun- getirdigi, kesin bir sozdtir. Bu soz Hz. Pey
gambere izafe edilmi§tir, <;tinku peygamberin gonderilmi§ el<;i olarak 
·gorevi teblig etmektir. Keza Tekvir suresinde de el<;i olan melege izafe 
edilerek: «Bu Kur'an, Ar§'m sahibi katmda degerli; gti<;lti, sozti dinle
nen ve gtivenilen §erefli bir el<;inin getirdigi bir sozdtir.» (Tekvir, 19-21) 
buyurulmU§tUr ki, burada bahis mevzuu edilen Cebrail (a.s.)dir. Ve ar
dmdan da ayru surede: <<Arkada§mlz asia deli degildir. Andolsun kj o; 
Cebrail'i apa<;1k ufukta gormti§tur. Peygamber gortilmeyenler hakkmda 
soylediklerinden otiirti tohmet altmda tutulamaz. Bu Kur'an, kovul
mu§ §eytamn sozu olama_z.» (Tekvir, 22-25) buyuruyor. Yani Muham
med (a.s:), Cebrail'i yaratlldigi suret tizere ufukta apa<;1k olarak gor.
mti§ttir ve o, buridan dolaYJ. itham altmda tutulamaz. Burada ise aym 
§ekilde .buyuruyor ki: «Ve o, bir §air sozti degildir. ·Ne de az inaruyorsu
nuz. Bir kahin sozti de degildir. Ne de az dti§tintiyorsunuz.» Bir kez Kur'.:. 
an, melek olan el<;inin sozti diye ifacte edilirken, diger bir kez de be§er 
olan rasUle isnad edilmektedir. Ama her ikisi de Allah'm emanet. kildJ.
~ vahyini ve buyrugunu Allah'tan alarak teblig etmektedirler. Bu se
beple de ayetin devammda «Alemlerin Rabbmdan indirilmedir.» buyu
ruyor. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Mugire ... ~ureyh ibn 
Ubeyd'den nakletti ki; Hattab oglu Orner §Oyle demi§: Mtisltiman ol
mazdan once Rasulullah'a sald1rmak tizere <;Ikmi§tim. Onun benden 
once mescide girmi§ olduguriu gordtim. Arkasmda durdum. 0, Hakka 
s\lr~sini okuinaya ba§ladl. · Kur'an'm te'lifi~e hayran kald1m. Hz. Orner 
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der ki: Kendi kendime; j\llah'a anqolsun ki bu adam, Kurey§'lilerin 
soyledigi gibi bir §air olmalldir, dedim. Hz. Orner der ki: Rasulullah 
(s.a.), «Muhakkak o, §erefli bir peygamberin kat'i sozudur. Ve o, bir 
§air sozu degildir. Ne de az inamyorsunuz.» kavlini okuyunca; ben oy
leyse kahindir, dedim. Hz. Peygamber ayetin devammdaki: «Bir kahin 
sozu de degildir. Ne de az dti§U.nuyorsunuz? Alemlerin Rabbmdan in~ 
dirilmedir.» deyip sureyi sonuna kadar okuyunca; islam her tarafim
dan kalbimin ic;erisine kadar sirayet etti. i§te Hz. Omer'in Siret'inde 
mtisluman olu§unu anlattigimiz gibi, Hattab oglu Omer'in hidayete er
mesinde muessir olan sebeplerden biri de bu ayet-i kerime idi. Hamd 
Allah'a .mahsustur. 

----- i Z A HI-----

Mesele o kadar ac;1k, o kadar kesin ve o kadar meydimdad1r ki, ger
c;ekten yemine hie; ihtiyac; yoktur. Yemini gerektirmez c;tinku o hakkm 
kendisidir. Ve Hak'tan sad1r olmw~tur. Bir §airin §iiri, bir kahinin ke
haneti, bir mufterinin iftiras1 degildir. Haytr, konu yeminle te'yidi ge
rekli kllacak karma§Ik bir konu degildir: 

«GOrebildiklerinize yemin ederim ki ve gormediklerinize de.» 
Bu yticeli~ bu·buyukluk, bu azamet ile ... Bilinmez gaybm bu dere

ce deh§et ve gortilen halin azameti ile. Varhk; insanlann gordukleri ve 
idrak ettikleri §eylerden c;ok geni§tir. insanlar kainatm neresini gorebi
l_iyorlar ki c;ok az ve s1mrh bir k1smmdan ba§ka. insanlarm yeryuzunun 
i'man ve Allah'm diledigi §ekilde hilatet vazifesini ifas1 ic;in ihtiyac;la
nm ka:t:§Iladiklan kara parc;as1 bu koca kainatm ic;inde gortilup farke
dilmeyecek kadar kuc;uk bir toz zerresinden ate bir §ey degildir. insan
lar gorebilecekleri ve idrak edebileceklerinin otesinde bu geni§ kainati 
gorebilme iznine sahip degildirler. Varhg1 yaratamn verdigi kanun ve 
prensibleri a§acak guc;leri yoktur: ~ 

«Gorebildiklerinize yemin ederim ki ve goremediklerinize· de.» 
Boyl~ bir i§aret, gonle ve ~uura gortilenin · otesinde alemlerin bu

lundugunu, idrak edilenin ilerisinde gortilmeyen ve idrak edilmeyen ni
ce alemlerin ve Slrlarm dolu oldugunu hatlrlatlyor. ·ve boylece insamn 
oniinde kainat ve gerc;eklerle ilgili geni§ dti§U.nce ufuklan ac;1yor. Ve 
artik i:flsan, gozl~riyle gordugunun mahrumu olmaktan kurtuluyor. SI
mrh §UUl giiciinun idrak ettigi nesnelerin esiri olarak ya§amaktan c;I
kiyor. <;iinku kainat, insamn sahi]Ji bulundugu ve kainat ic;erisi,ndeki 
vazifesine uygun dii§en enerji seviyesinin otesinde c;ok daha geni§ ve in
san :tpekanizmasmm kavrayacagmdan c;ok daha biiyuktiir: ·insanm d-qn
ya hayatmdaki vazifesi yeryuzuniin hilafetidir. Ne var ki insamn ken
di gorti§ ve idrak seviyesinin sm1rl'i oldugunu kabul etmesi, gordiigii-

Ha 

nii 
da 
li.IJ 
i§1 
iru 
ul: 

laJ 
ku 
du 
kl: 
la1 

ri3 
ya 
bil 
laJ 
m: 
IDI 

Bi 

ru 
diJ 
ru 
zil 
AI 
tii 
so 
fe1 

. <;i 
m: 

nt 
tit 
ka 
le1 
ne 

§a 
da 
hi 
.di 



Hakka, 38-43 > HAD1SLERLE KUR' AN-I KERIM TEFSIR.! 8089 

niin ve farkma vard1gmm otesinde onunla klyaslanmay;acak kadar ~ok 
daha bjiyiik a.Iemlerin ve ger~eklerin var oldugunu kabul etme$i ha
linde geni§ ufuklara yiice mertebelere yiikselip biiyiimesi miimkiindiir. 
I§te o zaman insanm varhg1 yiicelir. Ve kendini a§ar. Ve i§te o zaman 
insan, kalbine ilim ve nur akltan ve insam kapah perdelerin otesine 
ula§tlran kiilli feyiz ve bilgi kaynag1yla baglant1 kurar. 

~iiphesiz ki kendilerini gozleriyle gordiikleri ve sahibi bulunduk
lan vas1talarla idrak edebildikleri nesnelerin dar s1mrlan i~erisine mah
kum ed~nler zavalhlard1r. Onlar, s1mrh his ve idraklerinin mahkumu
durlar. Ne kadar geni§ olursa -olsun yine de o biiyiik kainat miilkiiyl~ 
k1yaslamnca ~Ok kii~iik bir alemin Slmrlan i~er ; sinde Slkl§lp kaliDl§
lardlr. 

. Be§eriyet tarihinin muhtelif d6nemlerinde kendilerini kendi elle
riyle s1mrh his diinyalarmm ve goriilen alemlerin zindam i~ine kapa
yan, iman ve §Uur yoluyla biiyiik ger~eklerle baglant1sm1 saglayacak 
bilgi ve aydmhk pencerelerini t1kayanlar az veya ~ok goriilmii§tiir. On
lar, kendileri i~in tlkad1klan aydmhk deliklerini ba§kalarma da tlka
maya ~ah§maktadlrlar. Bunun adma bazan cahiliyet, bazan laiklik de
mektedirler. Her ikisi de insan i~in biiyiik bir zindand1r. Ac1 i§kencedir. 
Bilgi ve aydmhk kaynagmdan kopmak demektir. 

Son yiiz Yilda ilim, ondan onceki iki as1r boyunca budalaca ve gu
rurlanarak kendi ~evres~ne ordiigii demirden duvarlan yikmak iizere:: 
dir. i:lim bu hisarlardan kurtulmU§ ve tamamen kendi tecriibesiyle gu-· 
rur sarho§lugundan aynlarak kilisenin Avrupa iizerindeki azgm esaret 
zincirini y1rtarak aydmhk kaynag1yla baglantl kurmaya ba§laml§tlr. 
Artlk ilim hududunu bilmektedir. Bu kainattaki sm1rs1zhga dogru go
tiiren ve gizli hakikatlan bildiren stmrh vas1talanm tecriibe ettikten 
sonra i:r;nana donmeye ba§laml§tlr. Bu tevazuun ba§mda bir sevin~ ve 
ferahhk miijdesini getirmektedir. ~ Evet ger~ekten bir ferahhk miijdesi. 
<;iinkii insan kendisini uydurma madde hisarlarmm i~erisine kapat
makla 'korkun~ bir ~1kmtlya ve i§kenceye maruz b1rakmaktad1r. 

Alexis Carrel gibi tlpta miitehasslS olmu§ hiicre ve kan nakli ko
nusunda ara§tlrmalar yapm1~, cerrah olarak ~ah§IDl§, Fcrrmakoloji ens
titiilerinde yoneticiiik yapml§ en sonunda 1912 y1lmda Nobel t1p mii
kafabm kazanml§, ikinci cihan sava§I sonlannda Fransa'da i:nsan Etiid
leri Enstitiisii miidiirliigii gorevinde bulunmU§ bi;r alimin soyledikleri-
ne bakm1z: · 

«Biitiin geni§ligiyle birlikte kainat bizim zihnimizden ba§ka ~ah
§an zihinlerle doludur. i:nsan akh ~evresini saran batakhklarm arasm
dan eger dogru yolu bulabilirse bulmu§ d~mektir. <;evrem1zi saran zi
h~nlere bagl~nb kurma vas1talar~rmz kainatm kaderine hiikmeden, ebe
_di zeka ile ili§ki kurmam1z bugiin gorebildigimiz ve goremedigimiz du-

' . 



8090 lBN KESIR (CUz: 29; sare: 69 

rumuyla bizim i~in tamamen kapahhklarm 1~me biiriiniip kalmi~tl.ll 
«Ruhani faaliyete sahip gii~lerle ilgi kurmamn insan ~uurundaki 

yiicelik duygusunun hususi hayatl iizerinde ayn bir yeri vardlr. <;iin
kii bizim ruhi alemdeki korkun~ gizlilik ufuklanyla baglantl kurma
IDlZl saglamaktadir.11 Bir ba~ka tip otoritesi de Lecomte De Nouy. Fiz
yoloji ve te~rih konusunda ~ah~ma yapnn~ Curie ve kans1yla birlikte 
~ah~m1~ ve Rockfeller Enstitiisii iiyeleriyle birlikte cerrahi tedavi ko
nusunda ara~tlrmalar yapmak iizere Amerika'ya ~agmlm1~ bulunan bu 
bilgin de bak1mz ne diyor: 

«Bir~ok zeki ve iyi niyetli kimseler Allah'1 kavrayamad1klan i~in 
O'na inanamayacaklanm sanmaktad1rlar. Halbuki kendisini ilmin ~ev
kine kapt1rm1~ normal zekaya sahip bir insamn Allah konusurm bu 
fizik bilgininin elektrigi tasavvuru gibi tasavvur etmesi gerekir. Zira 
her iki durumda da tasavvur eksiktir ve bo~tur. <;iinkii elektrigi maddi 
yap1s1yla tasavvur etmek kabil degildir. Ama varhg1 ve neticeleri bir 
aga~ pa.r~as1 iizerinde denenerek isbat edilir.11 

Bir ba§ka fizik bilgini de Sir Arthur Thomson'dur. Bu unlii iskan
dinavya'h bilgin diyor ki: ccBiz katl topr~gm yumu~ad1g1, esirin maddi 
yapiSlm yitirdigi bir devirde ya~1yoruz. Bu devir maddi yorumlarm da
ha az spekiilasyona giri~ebilecegi bir devirdir.11 

ilim ve Din adh dergide ise . ~unlara rastlanmaktad1r: 
ccArtlk bugiin dindar zekalarm iiziilmesi diye bir ~ey' yoktur. <;iin

kii fizik bilgini tabiattan onun yaratlciSma dogru gitmemektedir. <;iin
kii yonii ve hedefi bu degildir. Eger bilginler fizik alemden fizik otesi 
aleme dogru ~lkacak olurlarsa 'elde edebilecekleri netice, mukaddime
den daha biiyiik bir ciddiyet arzedebilir. Ne var ki bugiin g1bta ile soz 
edebiliriz ki, fizik bilginleri dini duygularm ilim alamnda teneffiis edil
mesi imkamm saglam1~lard1r. Halbuki bu durum dedelerimizin ve ata
lanmizm giiniinde pek de kolay bir ~ey degildi. Fizik~ilerin yapt1g1 i~ 

Mr. Lancdon Dawis'in yanh§ olarak ccinsan ve Diinyasmm Harikalan)) 
adh eserinde ileri siirdiigii gibi Allah'1 ar~§tlrmak degildir. Biz rahat
hkla diyoruz ki; ilmin yerine getirdigi en biiyiik hizmet, Allah fikrine 
dogru ~ok yiice ve ulvi bir . §ekilde . insanhg1 sevketmi§ olmas1d1r. ilim, 
insanhk i~in yeni bir gokyiizii ve yepyeni bir diinya yaratnn§br. Ve 
onu akli ~abas1yla bir hedefe yoneltip ~ogu kere anlayr§mm ula§abildi
gi noktalarda huzura erdirdigi ve ooylece kesin olarak Allah'a imana 
sevkettigi ger~egini soylersek kat'iyyen ilimden bir harf dl§an <;lkml§ 
olmayrz. 

A. Cressy Morrison gibi bir bilginin de dediklerine kulak verin. Mor
rison Amerikan ilimler Akademisi eski ba§ka:m olup Birle§ik Devletler'
de Milli Ara§tlrmalar Komisyonu iiyesi ve ba§kanhgl yapm1~br. ccinsan 
Yalmz Degildir)) adh eserinde diyor ki: 
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<<~imdi biz, bilinmeyen engin bir aleme ad1m ad1m yakla§makta
ytz. <;iinkii anlami§ bulunuyoruz ki madde ilmi yonden, ash elektrik 
enerjisinden ibaret olan cihan§iimul bir sistemin belirtisinden ba§ka 
bir §ey degildir. Fakat §iiphe edilmeyecek bir §ey varsa, o da alemin ya
ratlh§mda tesadiifiin hit; bir te'siri yok oldugudur. <;iinkii bu u~suz bu
caksiz kainat kanuna boyun egmektedir. 

Basit bir canh olan insamn, dii§iinen ve benliginin §U\lruna eren 
bir varhk derecesine yiikseli§i, yarat1c1 bir hedef olmaks1zm, sadece mad
denin tekamiilii yol~yla meydana gelebilecek bir hadise olmaktan ~ok 
uzaktlr. 

Tabiatta bir gaye ve hedefin bulundugu hakikat1 kabul edilince 
goriiliir ki insan, bu vas1flanyla bir cihaz durumundad1r. Fakat acaba 
bu cihaz1 idare eden kimdir? <;iinkii o, idare edilmezse faydas1z bir §ey 
olur. ilim, insam kimin idare ettigini soyleyememekte, bununla beta
ber idare edenin maddi olabilecegine de ihtimal verememektedir. 

Biz insanlar o kadar biiyiik bir ilerleme kaydetmi§iz ki, Allah'm 
insana kendi ruhundan bir kiVIlcim verdigini anlayabilmekteyiz.» 

i§t~ boylece ilim, kendi metodlanyla materyalizmin zindan duvar
larmdan kurtulmaya ba§lami§tlr. Kur'an-1 Kerim'in bu ayet-i kerime'
sinde i§aret buyurdugu engin ufuklarla baglant1 kurmaya ba§lam1~ gi
bidir: <<Gorebildiklerinize yemin ederim ki ve goremediklerinize de.» Her 
ne kadar bizim aram1zdaki za valhl.ar iki elini a~arak ilim adma kendi
ne dogru gelen l§lk deligini tlkamaya t;ah§makta olan fikir ve idrak 
yoksunlan, ilmi dii§iinceden mahrum olarak ve din ruhundan uzakla§a
rak bu gert;ege yonelememekte, gert;egin bilinmesi konusundaki engin 
hiirriyet duygusundan yoksun olarak hakikatlara bakamamakta iseler 
de, insan denen yiice varhga laytk insani dii§iinceden t;ok gerilerde kal
ffil§ olanlar bulunmakta ise de, ilim kendini :bu ~1kmazdan kurtarmaya 
t;ah§maktadir. 

«Gorebildiklerinize yemin ederim ki. 
Ve goremediklerinize de; 
Muhakkak ki o, §erefli bir peygamberin kat'i soziidiir. 
Ve o, bir §air sozii de degildir. Ne de az inamyorsunuz. 
Bir kahin sozii qe degildir.Ne de az dii§iiniiyorsunuz. 
Alemlerin Rabbmdan indirilmedir.» 
Mii§rikler Hz. Peygamber ve Kur'an hakkmda dillerine geleni soy

lemi§lerdi. Men§e'i itibanyla bu kelannn be§er kelammdan iistiin oldu
gunu ileri siirmesini basit §iiphenin te'siriyle §airdir, kahindir diye if
tiralar atnn§lardl. <;iinkii onrarm zanruna gore §airier bir tak1m cin
lerle gorii§iir ve-iistiin sozler soylerlerdi. Kahinlerin de cihlerle ili§kileri 
vard1. 13~u ger~eklerin otesine gotiirmekteydiler. Bu §iiphe, Kur'an'm 
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ve getirdigi risaletin tabiatm1, §airligip ve kahinligin mahiyetini en 
basit §ekilde dii§iinmekle ortadan kaldmlabilirdi. 

~iirin parlak hayallere .dayanAn, giizel tasvir ve ifadelere yer ve
ren bir mlisiki ahengi vard1 elbette. Ne var ki bununla Kur'an'1 birbiri
ne kan§tirmamak gerekirdi. Zira aralarmda ~ok koklii farklar bulun
maktaydl. <;iinkii Kur'an; degi§mez ger~eklere dayanan, toplu bir na-

. zariye getiren, All;:th'm varllg1 fikrinden dogan kainata ve hayata hiik
meden miik'emmel bir sistem getirmekteydi. ~iir ise kabaran duygular
dan, co§an heyecanlardan ibaret idi. Hayati hep aym a~1dan goren bir 
gorii§ getirdigi varid degildi. Seven ve ofkelenen, iiziilen ve a~1lan, ho§
lanan ve ho§lanmayan, hallere gore miiteessir olup degi§en bir gorii§ 
a~1sm1 terenniim ederdi. 

~u halde Kur'an; getirdigi degi§mez dii§iince sistemini temelden 
ortaya koymu§, biitiiniinii ve par~alanm ilahi kaynaktan ald1gm1 be
Itrtmi§ti. Bu dii§iince sisteminde bulunan her §ey, onun bir be§er yap1s1 
olmad1gm1 ve insanlarm boyle miikemmel ve cihan§iimul bir dii§iince 
sistemi meydana getiremeyeceklerini ifade etmekteydi. Ondan once de, 

· sonra da insanlann boyle bir nizam ortaya koyma· imkam yoktu. insan 
dii§iinc~si kairtat ve kainattaki nizam1 ve enerjiyi meydana getiren gii~ 
konusundakL tasavvurlanyla ilgili ortaya ~1kard1g1 eserlerin hepsi goz
ler oniinde ve yaz11l olarak; felsefe, §iir ve diger fikri cereyanlarla or
tada bulunmaktadlr. Bunlarla Kur'an'm -dii§ii.uce sistemi arasmda bir 
kar§Ila§tlrma yap1llhca, bu dii§iince sisteminin onlarmkinden ba§ka bir 
kaynaktan rie§'et ettigi goriiliir. Be§eri dii§iincelerin damgasm1., ta§Iyan 
biitiin fikirlerden ayn bir damga ta§1d1g1 fark edilir. 

Kahinlik konusu da boyledir. Tarih ne eskiden, ne son zamanlarda 
Kur'an'm getirdigi sistem gibi degi§mez ve miikemmel bir sistem kuran 
kahini tammi§tlr. Kahinlerden aktanlan sozlerin hepsi miinferid hik
metler veya bilmeceli i§aretlerden, yahut da secilerden ibarettir. 

Daha be§er tabiatmdan olmas1 miimkiin olmayan l:>ir~ok hl.isusi
yetleri vard1r ki Kur'an'm biz bu tefsirimizin degi§ik yerlerinde bir kls
mml belirttik. Ve gordiik ki 11-e eskiden ne son zamanlarda hi~ bir be-· 
§er §iimullii, ince ve latif bilgiyi dile getirmek istedigi zama:n Kur'an'm 
getirdigi bir tasvir yiiceligine ula§abilmi§tir. 

.«Qaybm anahtarlan O'nun katmdad1r. O'ndan ba§ka kimse bilmez. 
Karada ve denizde olam da 0 bilir. Bir yaprak dii§mez ki; onu bilmesin. 
Yerin karanllklan i~indeki tek bir tane, ya§ ve kuru miistesna olmamak 
iizere her §ey apa~1k bir kitabtadlr.» (En'ain, 59). 

· «Gokleri ve yeri alb giinde yaratan, sonra da Ar§'a hiikmeden O'dur. 
Yere gireni ve ondan ~1kam, gokten ineni ve oraya 'yiikseleni bilir. Ne
rede olursamz olun, 0 sizinle beraberdir. Ve .Allah, yaptlklarmiZI gor
mektedir.» (Hadid, 4) . 
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Allah, sizi topraktan yaratrni§tlr, sonra bir damla sudan, sonra da 
sizleri c;iftler olarak var etmi§tir. Hie; bir di§i O'nun bilgisi olmadan ha
mile kalmaz ve dogum yapmaz. Bir omurHinun c;ok ya§amasi ve omru
nun azalmas1 ancak kitabdad1r. Muhakkak ki bu; Allah'a pek kolay
dlf.l> (Fatlr, 11). 

Bu kitabtan once ve sonra bu kainat1 elinde tutan ve idare eden 
kudrete boyle yer vermi§ alan hie; bir eser mevcud degildir. 

«Muhakkak ki zail olmasmlar diye gokleri ve yeri tutan Allah'tlr. 
Eger onlar zail ol:urlarsa, andolsun ki, bundan sonra onlan kimse tuta
rriaz. ~uphesiz ki 0; Halim'dir, Gafur oland1r.» (Fatlr, 41). 

Yahut ta yoktan varedici kainatta meydana getirdigi hayat ve ha
yatla ilgili c;e§itli nizamlan koyan kudreti §6yle dile getiren hie; bir eser 
mu§ahade edilmemi§tir. 

«Taneyi ve c;ekirdegi yaran §iiphesiz Allah't1r; 6Hiden diriyi ve diri
den 6luyii <;Ikanr. i§te Allah budur. Nas1l olup ta yuz c;eviriyorsunuz?» 

«Tan yerini agartan, geceyi dinlenme zamam, gune§ ve ay1 vakit 
olc;usu k1land1r. i§te bu, Aziz, Alim olamn takdiridir.» 

«0, yildizlan kara ve denizin karanhklarmda yol bulasm1z diye si
zin ic;in var edendir. Bilen millet ic;in ayetleri uzun uzad1ya ac;Ikladik.» 

0, gokten su indirendir. Her bitkiyi onunla bitirdik, ondan bitirdi
gimiz ye§ilden -birbirine benzeyen ve benzemeyen- Ylgm y1gm tane
ler, hurmalarm tomurcuklarmdan sarkan salk1mlar, uzum baglan, zey
tin ve nar <;1kard1k. Urun verdiklerinde urunlerine, olgunla§malarma 
bir bakm. ~uphesiz ki bunlarda, iman eden bir kavim ic;in ayetler var- . 
d1r.» (En' am, 95-97-99) . -

Kur'an-1 Kerim'de bu turlu dokunu§lar pekc;ok kere ve maksadll 
olarak yer ahr. Kur'an'm dile getirdigi manalarm benzerini be§er zih
ninde gormek mumkun degildir. Bu bile tek ba§ma bu kitabm kaynagi
m bilmek ic;in yeterlidir. B1rakahm bu kitabm ozunden ve onunla bir
likte yer alan diger delalet edecek hususlan bir yana. 

~u halde §iiphe, son derece manas1z ve bo§tur. Kur'an-1 Kerim'de 
birkac; su~e veya ayetin indigi ve henuz bu kitabm tamamlanmadigl za
manlarda bile onun ilahi damga ta§Idigmdan §iiphe etmenin hie; bir · 
manas1 yoktur. Qiinku bu bir parc;ac1k bile onun e§siz kaynagm1 gos
termeye kafidir. 

Kurey§ ululan zaman zaman kendilerini zorluyor ve bu c;e§it §iip
helere itiyorlardL Ama garazkarhklarmdandi bu. Hevesleri gozlerini kor 
ve kulaklanm da sag1r ediyor da, bOyle §eyler dii§iinuyorlardL Bunun far_ 
kma varmad1klan zaman da eski bir uydurmad1r, deyip gec;iyorlardL 

Siret kitablarmda, Kurey§ liderlerinin i<;inden gelip gec;en bu §Up
heyle ilgili ve kendi aralarmda onu reddederken yaptlklan davram§la 
alakall muteaddid hailer nakledilir. i§te bunlardan birisini ibn ishak; 
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Velid ibn Mugire'den, Nadr ibn Haris ve Utbe ibn Rebia'dan §Oyle nak
lediyor: Velid ibn Mugire ile ilgili rivayetinde diyor ki: 

«Kurey§'li bir tak1m kimseler en ya§hlan olan Velid ibn Mugire'
nin yanmda toplanml§lardL 0 s1rada haec mevsimi idi. Velid, toplanan 
kalabahga §oyle dedi: Haec mevsimi geldi. Biraz sonra Arap kabileleri 
buraya gelecekler. Bu arkada§lmzm durumunu da i§itmi§ bulunuyor
lar. Buna kar§l gorti§ birligine varahm. Birbirinizi yal1~mlamamak i~in1 
birinizin soyledigini digerinin reddetmemesi ic;in hep aym §eyleri soyle
yin. 0 zaman kalabahk Velid'e seslenerek: Ey Eba Abd ~ems, sen soyle, 
bize bir gorti§ belirt, biz de onu kabul edelim, dedilerse de Velid: Hay1r 
siz soyleyin, ben sizin soylediginizi dinleyeyim, dedi. Kalabahktan bir 
k1sm1 ona kahindir diyelim dedilerse de Velid dedi ki: Haytr, o kahin 
degildir. <;unku biz kahinleri gorduk. Onun okuduklan; kahinlerin oku
duklar,ma ses bak1mmdan da, uyumluluk bak1mmdan da benzemez. Bu
nun uzerine delidir diyelim, dedilerse de Velid; haytr, o deli degildir. 
<;unku biz delileri gorduk ve biliriz. Onda delilerin hallerinden, vesve
sesi ve s1kmtlsmdan eser yok. Oyleyse §airdir diyelim dediler. Velid yi
ne; o §air degildir. Biz §iiri biliriz, recezini, hezecini karidini, makbuzu
nu, mebsutunu (Arap §iirindeki aruz vezninin kahpland1r) biliriz. Bina
enaleyh, onun soyledikleri §iir degildir. 0 takdirde sihirbazd1r, diyelim 
dediler. Velid yine; o sihirbaz degildir, c;unku biz sihirbazlan ve yapt1k-. 
lan sihirleri gorduk. Bunun yapt1g1 sihirbazlarm ufuruklerine, dugum
lerine benzemiyor. 0 zaman toplanan halk; sen soyle ey Eba Abd ~ems, 
ne diyelim? dediklerinde Velid §oyle kar§lhk verdi: Allah'a yemin ede
rim ki, onun sozlerinde ayn bir parlakhk var. Koku ~ok derinlere in
mi§, dah ise olgun bir hurma dalma benziyor. Sizin bunun hakkmda 
soyleyeceginiz her §ey b~§ bir soz olacaktlr ve bo§lugu bilinecektir. Onun 
ic;in soyleyeceginiz en uygun soz, onun sihirbaz oldugunu soylemeniz
dir. Sihir yaptlgm1, ki§i il~ babasmm, karde§le karde§i ve koca ile ka
rmm arasm1 ac;t1g1m buyu ile insan1 akrabasma dti§man ettigini soyler
siniz, dedi. Bunun uzerine toplantlda bulunanlar dag1ld1lar. Haec mev
simi gelip te civardaki Arab kabileler Mekke'ye gelmeye ba§lad1klarmda 
yollarm kav§aklarma oturdular ve gelen her yabanc1y1 Hz. Peygamber 
hakkmda fitleyerek btiyu yapt1gm1 soylediler ve ona yakla§mamalanm 
bildirdiler.ll 

Nadr ibn Haris'ten ise §Unlan naklediyor: 
«Haris oglu Nadr dedi ki: Ey Kurey§ toplulugu Allah'a andolsun ki, 

size oyle bir §ey indirdi ki, siz bir daha kat'iyyen onu elde edemezsiniz. 
Dogrusu Muhammed aramzda yeni yeti§me bir genc;ti. En c;ok ondan 
ho§middunuz siz. Sozu en dogru olammzdL Emanete en c;ok o sayg1 gos
terirdi. Ama onun yanaklannda ya§hhk izini gordugunuzde size getir
digini getirince, ona; buyticudur, dediniz. Dikkat edin. Allah'a andol-
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sun ki o, biiyiicii degildir. Biz biiyiiciileri, onlarm iifiiriiklerini ve dii
giimlerini gordiik. Siz kahindir dediniz ona. Dikkat edin; Allah'a andol
sun ki o, kahin degildir. <;iinkfr biz kahinleri ve onlann c;1rpm1~m1 gor
diik. Secilerini duyduk. ~airdir dediniz ona. Dikkat edin; Allah'a andol
sun ki o, ~air degildir. <;iinkii biz ~iiri gordiik, ~iir bic;imlerini duyduk. 
Hazecinj de recezini de i~ittik . Mecnundur dediniz. Dogrusu biz delileri 
de gordiik. Onda delilerin bagmp c;ag1rmas1, karga~ahg1 ve c;1rpmmas1 
yok. Ey Kurey~·mer toplulugu durumunuza bak1mz. Dogrusu Allah, si
zin iizerinize c;ok biiyiik bir ~ey indirmi~tir.» 

Utbe ile Nadr'm soyledikleri arasmda a~ag1 yu~an bir yakmhk var. 
Belki de aym soz ve olay her ikisine de nisbet edilmi~tir. Fakat biz, Ku
rey~ ul1,llanndan iki ki~inin birbirine e~ durumlarda bu Kur'an kar~l
smda duyduklan hayreti dile getiri~lerinin intibak etmesini uzak bir 
ihtimal olarak gormiiyoruz. 

Utbe'nin durumunu bu ciiz'de ve Kalem suresinin takdiminde nak
lettik. Velid'in, Nadr'm Hz. Muhammed'e ve onun getirdigi soze kar§l 
tutumlan Utbe'ninkine yakla~1ktlr. 

~u halde onlarm; biiyiicii ve kahindir, demeleri zaman zaman ko
tii bir oyunun zaman zaman da c;irkin bir ~iiphenin eseri idi. Halbuki 
daha ilk anda dii~iiniiliir dii~iiniilmez ikisinin birbirine kan§mayacak 
kadar ac;1k oldugu goriiliir. Binaenaleyh, bildiklerine ve bilmediklerine 
yemini · getirmeyecek kadar ac;1kt1r ki o §erefli bir peygamberjn getirdigi 
sozdur. Bir §airin veya kahin'in sozu degildir. Aksine o, alemlerin Rab
bi tarafmdan indirilmi§tir. 

~erefli bir peygamberin getirdigi soz oldugunun belirtilmesi onun 
kendisinin uydurdugu bir soz rnanasma gelmez. Bundan maksad, §air
lerin ve kahinlerin sozii olmaytp Allah katmdan gonderilen bir peyga;m
berin getirdigi sozlerden bir soz olmas1d1r. Peygamber bu sozii kendisi
ni gonderen kaynaktan almaktad1r. Zaten peygamber kelimesi de bu 
manay1 belirtir. Peygamber; Rabb1 katmdan gbnderilmi§ kimse demek
tir. ~air veya kahin yahut kendiliginden soz uyduran birisi manasma 
gelmez. ~eytanlarm ve cinlerin yard1m1yla soz uyduran degildir. Bila
kis 0 bir peygamberdir, kendisini gonderen zatm gonderdiklerini ta§lr. 
Zaten ayetin devam1 da bunu kesin olarak belirtmektedir: <<Alemlerin 
Rabbmdan indirilmedir.n 

((Ne de az inamyorsunuz. Ne de az dti§tinuyorsunuz.» gibi ifadeler 
imans1zhk ve dti§iincesizlik manasmad1r. <;unku kullamlan ifadelerin 
kar§1hg1 budur. Hadis-i §erif'te Peyga.mber (s.a.)in s1fatlan anlat1hrken 
<<0, manas1z ve gereksiz soz sn:,· · ·~ 1 .1ezdi.» denilmektedir ki asla soyle
mezdi manasmad1r. Boylece ayet-i kerime onlarm iman ve dti§iince 
yoksunu olduklanm belirtmektedir. Aksi takdirde bir mu'min, peygam
beri hakkmda nas1l §airdir diyebilir? Dti§tinen bir kimse nas1l onun 
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kahin oldugunu iddia edebilir? Bunu soylemek kiifiir ve gafletten ba§
ka bir§eyle neticelenmez. (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, XV, 202-211) 

--------~00--------

44 - Eger o, baz1 sozleri Bize kar~1 buna katm1~ ol
say~h. 

45 - El bette Biz, on u ku vvetle yakalard1k. 
46 - Sonra da, hie; ~iiphesiz onun ~ah damann1 kopa

nrdlk. 
4 7 - 0 zaman sizden hi<; birimz de buna engel olamaz

dlnlZ. 

48 - Dogrusu o, miittakiler ic;in bir ogiittiir. 
49 - i<;inizde yalanlayanlar bulundugunu Biz de bil-

mekteyiz. 
50 - Ve muhakkak ki o, kafirler ic;in bir iiziintiidiir. 
51 - Hie; ~iiphesiz ki o, kesin gerc;ektir. 
52 - Oyleyse Rabb1n1 o biiyiik ad1yla tesbih et. 

Allah Teala buyuruyor ki: «Eger o, baz1 sozleri Bize kar§l buna kat
mi§ olsaydL» Yani Muhammed (a.s.) onlann iddia ettikleri gibi, baz1 
sozler uydurup Bize atfetseydi veya risa.lete bir §eyler ekleyip eksilt
seydi veya kendiliginden soyledigi §eyi Bize nisbet etseydi -ki boyle 
bir §ey yoktur- onu c;abucak cezalandmrd1k. Bu sebeple bir sonraki 
ayette: «Elbette Biz, onu kuvvetle yakalard1k.n buyuruyor. Ondan sag 
elimizle intikam allrd1k. Qiinkii sag el, §iddetli ezici giice sahibdir. Ba
Zilan da; onun sag1hdan yakalard1k, diye mana vermi§lerdir. «Sonra da, 
hie; §iiphesiz onun §ah damanm kopanrd1k.n ibn Abbas der ki; §ah da
man anlamma gel en ( ~_,J I ) kelimesi, kalbin bagh oldugu ana da
mardir. ikrime, Said ibn Ciibeyr, Katade, Hakem, Dahhak, Muslim, el
Batin, Ebu Sahr Humeyd ibn Ziyad da boyle demi§lerdir. Muhammed 
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ibn Ka'b el-Kurazi ise bunun kalb, karmn alt taraf1 ve daha a§ag1lan 
anlamma geldigini sayler. · 

«0 zaman sizden hie; biriniz de buna engel alamadm1z.» 0 zaman, 
sizden hie; biriniz Bizimle anun arasma giremez ve ana yapmak istedi
gimiz §eyi engelleyemezdiniz. Bu takdirde ayetin manas1 §6yle alur: 
Aksine a, dagru sozlii, iyi ve dagru yalda alan birisidir. Allah Azze ve 
Celie, anun Allah'tan teblig ettigi §eylerin dagrulugunu kararla§tlr
ffil§, g6zahc1 mucizeler ve kesin delillerle anu desteklemi§tir. Ve ayetin 
devammda da: ccDagrusu a, miittakiler ic;in bir ogiittUr.)) buyuruyar. 
Yani Kur'an. T1pk1 Fussilet suresinde buyuruldugu gibi: ((De ki: iman 
edenler ic;in hidayet ve §ifad1r. iman etmemi§ alanlann kulaklannda 
ise bir ag1rhk vard1r ve bu, anlara kapahd1r. Sanki anlara uzak bir me
sateden sesleniyarlar da anlam1yorlar.)) (Fussilet, 44). 

<<ic;inizde yalanlayanlar bulundugunu Biz de bilmekteyiz.)) Bunca 
ac;1khgma ve berrakhgma ragmen, ic;inizde Kur'an'1 yalanlayanlarm bu
lunacagmi Biz, elbette bilmekteyiz. ((Ve muhakkak ki a, kafirler ic;in 
bir iiziintiidiir.n ibn Cerir Taberi der ki: Kur'an'1 yalanlamak; k1yamet 
giinii katirler ic;in bir iiziintU ve nedamettir. Taberi, Katade'den de 
benzeri bir ifadeyi nakletmi§tir. ibn Ebu Hatim, Siiddi kanahyla Ebu 
Malik'den nakleder ki; a, iiziintii anlamma gelen ( ~I ) kelimesinin 
pi§manhk demek aldugunu soylemi§tir. Zamirin Kur'fm'a gitmesi de 
muhtemeldir. Yani Kur'an ve ana inanmak, gerc;ekte kafirler ic;in bir 

· iiziintii ,ve yanma vesilesidir. Nitekim Allah Teala 9uara suresinde §6y
le buyurur: <<i§te boylece anu suc;lularm kalbine sakanz. Onlar buna 
inanmazlar.)) (9uara, 200-201) S~be' suresinde ise §6yle buyurmu§tur: 
uOnlarla arzulad1klan §eylerin arasma bir engel kanmu§tur.)) (Sebe', 
54) Bu sebeple burada da; uhic; §iiphesiz ki o, kesin gerc;ektir,)) buyuru
yar. Kendisinde §ek, §Uphe ve reybin bulunmad1g1 hakiki ve dasdagru 
haberdir: <<Oyleyse Rabbm1 o biiyiik ad1yla tesbih eb Bu yiice Kur'an'1 
indiren Rabb1m tesbih et. 

HAKKA SURESiNiN SONU 

Tefsir; C. XIV, F . 508 



MEARiC SURESi 

(Mekke'.de nazil olmu~tur.) 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - isteyen birisi, inecek azabl istedi. 
2 - 0; kafirler ic;;indir ve onu engelleyecek yoktur. 
3 - Derecelere sahip, Allah katlndand1r. 
4 - Melekler de, ruh da mikdan elli bin y1l alan bir 

gunde o derecelere ylikselip <;;1karlar. 
5 - $imdilik sen, guzel guzel sabret. 
6 - Dogrusu onlar, bunu uzak goruyorlar. 
7 - Biz ise onu, ya:k1n gormekteyiz. 

Mikdan Elli Bin YII Olan Bir Giin 

<dsteyen birisi, inecek azab1 istedi.» Burada tazmin san'atl vard1r 
ki ( '-:" ) harfi bu san'ata delalet eder. Sanki ifade §oyle takdir edil
mi§tir : isteyen birisi, inecek azabm «;abucak gelmesini istedi. Bu ayet 
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Haec suresindeki: «Senden ~abucak azab getirmeni istiyorlar. Allah as
Ia va'dinden caymaz.>> (Haec, 47) kavli gfbidir. Yani onlarm istedikleri 
azab hi~ §iiphesiz ger~ekle§ecektir. Nesei der ki: bize Bi§r ibn Halid .. . 
ibn Abbas'tan nakletti ki; o, bu ayet-i kerime konusunda §6yle demi§: 
Nadr ibn Haris ibn Kelde, bu azabm gelmesini istemi§ti. Avfi de ibn 
Abbas'tan nakleder ki, o; bu ayet, Allah'm ger~ekle§mi§ olan azabm1 
kafirlerin istemesidir, demi§. ibn Ebu Necih de Miicahid'den nakleder 
ki; o, bu ayete §6yle mana vermi§: Bir ~agmc1 ahirette ger~ekle§ecek 
bir azab i~in ~ag1rm1§tlr. Bu ~agn onlarm soyledikleri §U sozdiir: «Ey 
Allah'1m1z; eger bu, ger~ekten Senin katmdan ise bize gokten ta§ yag
dlr, yahut ac1kh bir azab getir.>> (Enfal, 32) ibn Zeyd ve ba§kalan da 
derler ki: «isteyen birisi inecek azab1 istedi.>> Cehennemde bir vadiden 
k1yamet giinii azab akacaktlr. Bu soz zaYiftlr, maksaddan uzaktlr. Aye
tin akl§I dalalet ettigi i~in sahih olan birinci gorii§tiir. «inecek azab1. . 
0; kafirler i~indir.>> kavli; kafirler i~in hazirlanmi§tlr, demektir. ibn 
Abbas der ki: ( ~IJ ) kelimesi; gelmi§tir, anlammad1r. «Ve onu en
gelleyecek yoktur.>> Allah olmasm1 isterse, onu onleyecek hi~ bir kimse 
yoktur. Bunun i~in hemen akabinde «Derecelere sahip, "Allah katmdan
dlr.>> buyuruyor. Sevri, A'me§ kanahyla bir ki§iden, o da Said ibn Cii
beyr kanahyla ibn Abbas'tan nakleder ki; ( c_).J\1..£..) ) dereceler sahi
bi demektir. Ali ibn Ebu Talha ise ibn Abbas'tan nakleder ki; bu, yii
celik ve iistiinliikler sahibi, anlammad1r. Miicahid ise; gogiin basamak
lan, anlamm1 verir. Katade; faziletler ve nimetler sahibi diye mana ve
rir. «Melekler de, rul:f da mikdan elli bin y1l olan bir giinde o derecelere 
yiikselip ~1karlar.>> Abdiirrezzak Ma'mer kanahyla, Katade'den nakle
der ki; ( c_..rJ ) kelimesi, yiikselip ~1kmak anlammad1r. Ruha gelin
ce; Ebu Salih der ki: Bunlar Allah'm yarat1klarmdan bir yaratlk tiirii
diir ki insan degildirler, ama insanlara benzerler. 

Ben derim ki: Buradaki ruh kelimesiyle, Cebrail'in kasdedilmi§ ol
masi muhtemeldir. Keza hassm, amma atf1 kabilinden de ala'bilir. Di
ger taraftan, ademogullanmn ruhlan anlamma cins isim olmasl da 
muhtemeldir. Qiinkii ruhlar kabzolununca goge ~1kanhrlar. Nitekim 
Bera'mn hadisi de bunu gostermektedir. imam Ahmed ibn Hanbel, Ebu 
Davud, Nesei ve ibn Mace'nin Minhal kanahyla ... Bera'dan ·naklettigi 
merfu' hadiste, iyi ruhlarm kabzedildiginde gokten goge yiikSeltilerek 
en sonunda yedinci goge vardmlacag1 bildirilir. Bu hadisin s1hhatlm en 
iyi bilen Allah'tlr. Bu hadisin ravilerinden bir k1sr~mm aleyhinde soz 
edilmi§tir. Ancak me§hur bir hadistir. Yine Ahmed ibn Hanbel'in, Tir
mizi'nin ve ibn Mace'nin, ibn Ebu Zi'b kanahyla .. . Ebu Hiireyre'deh 
naklettjkleri benzer bir hadis de bunun delilidir. Bu hadisin ravileri, 
hadis cemaatmm §artlarma uygundur. Biz bu 'hususu ibrahim suresin
(27. ayet)de etrafhca a~lklaml§tlk. 
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<<Mikdan elli bin y1l olan bir gunde» Bu ifadede dart kavil vard1r: 
1 - Bu if'ade ile yuce Ar§'tan a§agilann a§agiSma (Esfel-i Safilin) 

kadar olan ve yedinci yerin karargah1 bulunan nokta arasmdaki me
safe kasdedilmi§tir. Ve bu, elli bin y1lllk mesafedir. Bu yiicelik yedinci 
yerin ortasmda bulunan merkezden Ar§'a kadar olan k1smm yuceligi
dir. Bu, aym zamanda Ar§'m 9evresinin km_?attlgi alam da gosterir ki, 
o da elli bi:q. y1lllk mesafedir. Ar§'m k1z1l bir yakuttan oldugunu ibn 
Ebu ~eybe Ar§'m s1fab bahsinde zikreder. ibn Ebu Hatim de bu ayetin 
tefsirinde der ki: Bize Ahmed ibn Seleme ... ibn Abbas'tan nakletti ki; 
o, bu ayet konusunda §Oyle demi§tir:. Bu, yerlerin en alt k1smmm so
nundan, goklerin en list k1smmm sonuna kadar olan mesafenin elli bin 
sene oldugunu gostermektedir. Mikdan elli bin y1l olan bir gun ifade
si ile; emrin gokten yere ve yeX_den gage bir tek gunde inip 91kbg1 belir
tilmektedir. Binaenaleyh bunun mikdan bin y1ld1r. <;unku gokle yerin 
arasmdaki mesafenin mikdan be§ yuz y1lllk yoldur. ibn Cerir Taheri de 
Abd ibn Humeyd kanallyla ... Mucahid'den bu ifadeyi nakleder. Ancak 
ibn Abbas'm boyle dedigini zikretmez. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam... ibn Abbas'm §6yle dedigini 
nakletti: Her yerin kalmllg1 be§ yiiz y1ld1r. Bir yerden diger yerin aras1 
da be§ yiiz y1ld1r. Yedi bin y1l boylece ge9ilir. Her gogun kahnhg1 be§ 
yuz y1ld1r. Bir gok ile digerinin aras1 da be§ yuz y1ld1r. On dort bin y1l 
boyle devam eder. Yedinci gokle Ar§'m aras1 otuz alb bin y1ld1r. i§te Al
lah Teala'nm «Mikdan elli bin y1l olan bir gunde» kavlinin manas1 budur. 

2 - Bu ayetten maksad; ~llah'm bu alemi yaratt1g1 gunden kl
yamet saatma kadar dunyanm kalacag1 suredir. ibn Hatim der ki: Bize 
Ebu Zur'a ... Mucahid'den nakletti ki; o, <<Mikdan elli bin y1l olan gun
de.» kavli hakkmda §Oyle demi§ : Dunyanm omru elli bin y1ld1r. Bu om
run hepsi bir gtindur. i§te Allah Teala bunun bir gun oldugunu belir
terek «Melekler de ruh da bir giinde o derecelere yiikselip 91karlar.» bu
yuruyor, demi§. i§te bugun dunya gunudur. Abdurrezzak der ki: Bize 
Ma'mer ... ikrime'den nakletti ki; o, bu ayet konusunda §Oyle demi§: Ba
§mdan sonuna kadar dunyamn suresi elli bin y1ld1r. Sizden hi9 bir kim
se bu surenin ne kadarmm gittigini ve ne kadarmm kald1g1m bilemez. 
Allah mustesna. 

3 - BU: ayetten maksad; dunya ile ahiret arasm1 ay1ran gundur. 
Bu gorti§ gen;ekten garitltir. Ancak ibn Ebu Hatim· der ki: Bize Ahmed 
ibn Muhammed.. . Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi'den nakletti ki; o, 
«Mikdan elli bin YJ.l olan bir gunde.» kavli dunya ile ahiretin arasm1 
ay1ran gun anlammad1r, demi§tir. 

4 - Bu ayetten maksad; k1yam~t gunudur. Nitekim ibn Ebu Ha
tim der ki: Bize ·vasit'h Ahmed ibn Sin~n ... 'Abdullah ibn Abbas'tan 
nakletti ki; «Mikdan elli bin y1l olan bir gum> den maksad, k1yamet gu-
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nudur. Bu rivayetin isnad1 sahihtir. Sevri de Semmak ibn Harb kana
hyla ikrime'den bu gunun k1yamet gunu oldugunu nakleder. Dahhak 
ve ibn Zeyd de boyle demi~tir. Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan nakle
der ki; o; ccMelekler de, ruh da mikdan elli bin y1l olan bir gunde o de
recelere yukselip ~1karlar.n kavlindeki giinden maksad, k1yamet gunu
dur. Allah onu kafirler i~in elli bin ytlhk bir sure k1lm1§tlr. Bu anlam
da pek ~ok hadis varid olmu§tur. Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel der 
ki: Bize Hasan ibn Musa . .. Ebu Said'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.)a 
ccMikdan elli bin y1l olan bir gunden kavli ile kasdedilen bir gun, ne 
uzun bir gundur? denilmi§ de, Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Nef
sim kudret elinde olan (Allah) a yemin ederim ki, o gun mu'min i~in 
~ok hafifletilir. Oyle ki dunyada iken klld1g1 bir farz namazdan daha 
hafif olur. Bu hadisi ibn Cerir Taberi de Yunus kanahyla ... Derrac'tan 
nakleder. Ancak gerek Derrac, gerekse onun §eyhi zay1f ki§ilerdir. Al
lah en iyisini bilendir. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Muham
med ibn Ca'fer, Ebu Omer'den nakletti ki o, §oyle demi§: Ben, Ebu Hu
reyre'nin yanmda bulunuyordum. Amir ibn Sa'saa ogullarmdan bir ki
§i geldi de onun i~in; Amir ogullarmdan mall en ~ok olan ki§i budur, 
dendi. Ebu Hureyre; onu dondurun, dedi. Ve senin pek ~ok maim oldu
gu bana, bildirildi oyle mi? dedi. Amir ogullar111dan olan bu adam; evet 
Allah'a andolsun ki benini yuz merkebim ve yuz devem var. Muhtelif 
deve turlerini sayd1 ve bagi.mll, ko§umlu atlardan bahsetti. Ebu Hurey
re dedi ki: Hayvanlann t1rnagmdan, develerin topugundan seni sakm
dlrmm. Bunu birka~ kez tekrarlad1. En sonunda Amir ogullarmdan olan 
adamm rengi degi§ti. Adam dedi ki: Ey Ebu Hureyre, bununla ne de- . 
mek istiyorsun? Ebu Hureyre dedi ki: Rasulullah (s.a .)m §6yle dedigi
ni duydum: Kimin devesi bulunur da bollugunda ve darhgmda onun 
hakkm1 6demezse Biz dedik ki: Ey Allay'm RasulU, bolluk ve darhk ne
dir? Buyurdu ki; rahathk ve s1kmtld1r. K1yamet gunu o hayvan, ol
dugundan daha h1zh ve daha gu~IU, daha semiz ve daha seri' olarak 
gelir ve onu geni§ duz bir yerde yatmp topuklanyla yuzunu ezer. Hay-

' vanlarn:nn sonuncusu uzerinden ge~ince tekrar ilki ba§lar. Bu, mikda
n elli bin y1l kadar olan bir gunde olur. Nihayet insanlar arasmda hu
kum verilir ve herkese yolu gorunur. Kimin de s1gm bulunur, bollu
gunda ve darhgmda onun hakklm vermezse; 0 da klyamet gunu bulu
nabildigi en azgm ve gu~lil haliyle, en semlz ve sald1rgan durumuyla 
gelir, sonra yuksek~e ve duz bir yerde yuz ustu adam yatmhr, her tlr
nakh hayvan tlrnaklanyla onu c;igner. Her boynuzlu hayvan da boy
nuzlanyla onu sur~er. Nihayet hayvanlarm sonuncusu ge~ince,, tekrar 
ilki yeniden ge~er. Bu, mikdan elli bin y1l olan gunde olur. En sonunda 
insanlar arasmda hukum· verilir ve herkesin yolu gorUlur. Kimin de ko
yunu var da hakkm1 bollukta ve darhkta iken vermiyorsa; k1yamet gu-
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nii o hayvanlar olabildiklerince h1zh ve giic;lii, semiz ve azgm olarak 
getirilir. Adam yuksek ve geni§c;e bir yerde yiizii ustii yatmhr. Her tlr
nakh, t1rnag1yla onu teper ve her boynuzlu da boynuzuyla onu surc;er. 
Bunlarm arasmda boynuzu birbirine sanlmu,? veya k1nlm1§ olan bulun
maz. Nihayet sonuncular da gec;ince, tekrar ilkler ba§lar. Bu, mikdan 
elli bin y1l kadar olan bir giinde olur. En sonunda insanlar arasmda hii
kiim verilir ve herkesin yolu goriiliir. Amir ogullanndan olan ki§i dedi 
ki : Ey Ebu Hiireyre, devenin hakk1 nedir? Ebu Hureyre dedi ki: Sahibi 
ic;in degerli olam vermendir. Siitii bol olam l:l!igi§lamandlr. S1rtlm binek 
olarak emanet vermendir, siitiinii ic;irmendir ve tohumunu elde etmek 
ic;in ba§kalarma emanet vermendir. Ebu Da vud, bu hadisi ~u'be kana
hyla, ~esei de, Said ibn Arube kanahyla . .. Ebu Hiireyre'den nakleder
ler. Bu hadisin bir ba§ka tarikten rivayetinde ise Ahmed, ibn Hanbel der 

'1-

ki: Bize Ebu Kamil.. . Ebu Hiireyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) 
§6yle buyurmu§: Hangi hazine sahibi onun hakkm1 odemezse; mutlaka 
o hazinesi ince tabakalar halinde cehennem ate§inde k1zartlhr ve onun
la sahibinin alm, s1rtl ve yam daglamr. Nihayet Allah Teala mikdan 
sizin sayd1gm1z giinlerle elli bin Yil olan · bir giinde kullan arasmda . 
hiikmiinii verir. Sonra ki§inin yolu goriiliir; ya cennete veya cehenneme 
gider. Bu rivayette de hadisin devam1 yukanda gec;tigi gibi koyun ve 
deve ile ilgili olarak nakledilir. 0 hadiste aynca §U ilave k1s1m vard1r: 
At; tic; ki§i ic;indir. Bir ki§iye miikafat, bir ki§iye koruma ve bir ki§iye 
de yiiktiir. Daha sonra hadis biitiiniiyle nakledilir. Muslim de Sahih'in
de hadisin tamamm1 ve yalmz kendisi rivayet eder. Buhari'de bu ri
vayet yer. almaz. Miislim'in rivayetinde Siiheyl, bu hadisi babas1 kana
hyla Ebu Hiireyre'den nakleder. Bu hadisin uzun uzadiYa rivayet silsi
lesi ve lafz1 «el-Ahkam» kitabmm zekat bahsinde ac;1klanm1§tlr. Bura
da zikredi§imizin as1l amac1, Allah Teala'mn «Mikdan elli bin Yll olan 
bir giinde>> kavlini ac;1klamak ic;indir. ibn Cerir Taberi, Ya'kub kanahy
la ... Ebu MiUeyke'den nakleder ki; adamm birisi Abdullah ibn Abbas'a 
bu ayeti sormu§. Abdullah ibn Abbas ona k1zm1§. Ona ne soyledigi so
rulunca adam; mikdan elli bin Yll olan giinden maksad nedir? bana bir 
hadis nakletmen ic;in sordum, demi§. Abdullah ibn Abbas §6yle demi§: Bu 
iki gun, Allah'm Kur'an'mda zikrettigi giinlerdir. Allah o iki giinii en iyi 
bilendir. Ben, Allah'm kitab1 konusunda bilmedigim bir §eyi soylemek
ten nefret ederim. 

«~imdilik sen, giizel giizel sabret.>> Ey Muhammed, kavminin seni . 
yalanlamasma ve c;abucak ~zab1 istemelerine kar§lhk §imdilik sen gti
zel giizel sabret. Bu ayet-i kerime Allah Teala'mn ~ura suresindeki §\! 
: avli gibidir : «Buna inanmayanlar, onun c;al;mcak gelmesini isterler. 
iman edenler ise, ondan korku ile titrerler ve onun hak oldugunu bilir
er.>> (~ura, 18). Burada ise Allah Teala devamla §6yle buyuruyor: <<Dog-
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-
rusu onlar, bunu uzak goriiyorlar.» IS:Mirler azabm gerc;ekle§mesini ve 
k1yametin kopmasm1 uzak goriiyorlar. Yani gerc;ekle§mesi imkans1z bir 
§ey demek istiyorlar. «Biz ise, onu yakm gormekteyiz.>> Mii'minler ise 
bunun yakm oldugunu kabul etmektedirler. Aziz ve Celil olan· Allah'tan 
ba§ka kimsenin bilemeyecegi bir siirede gelecek dahi olsa, gelecek olan 
her §ey yakmd1r ve muhakkak vukO.' bulacakt~r. 

8- 0 gun g6k, erimi~ maden gibi olur. 
9 - Daglarsa at1lm1~ pamuk gibi. 

10 - Hi<; bir yalnn bir yakinini sormaz. 
11 - Yaln1z birbirlerine gosterilirler. Suc;lu ki~i, o gu-

nun azabindan kurtulmak i<;in ogullannl feda etmek ister. 
12 - E~ini ve karde~ini, 
13 - Kendisini bannd1rm1~ olan sulalesini. 
14 - Ve ye:r:yuzunde bulunan herkesi. Ki nihayet ken-

disini kurtars1n. 
15- Fakat ne mumkun, c;unku o, halis alevdir. 
16 - Deriyi soyup kavurand!r. 
17 - Yuz c;evirip arkas1n1 d6neni .yag1nr. 
18 - Mahn1 toplay1p kap i<;inde saklayan1 da. 

Go~der Erimi§ Maden Gibi Oldugunda 

All~h Teala buyuruyor ki: inecek olan azab, kafirler ic;in gerc;ekle§
mi§tir. «0 giin gok, erimi§ maden gibi olur.>> ibn Abbas, Miicahid, Ata, 
Said ibn Ciibeyr, ikrime, Siiddi ve bir ba§kasi der ki; yag gibi erimi§ 
olur. Daglar ise «atllml§ pamuk gibb> Miicahid, Katade ve Siiddi bu aye
tin Allah Teala'mn §U kavli gibi oldugunu bildirirler: «Daglar, atilmi§ 
renkli yiine benzeyecekler.>> (Karia, 5) <<Hie; bir yakm bir yakuum sor-
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maz. Yalmz birbirlerine gosterilirler.n Hi<; bir yakm diger yakmma ha
lini soramaz. <;iinkii o yakmmm, daha kbtii durumda oldugunu gbriir 
ve kendi ba§mm derdine dii§tiigii i<;in ba§kas1yla ugra§amaz. A vfi, ibn 
Abba.s'tan naklen der ki: Onlar, birbirlerini tamrlar ve birbirleriyle ta
lll§lrlar. Sonra birbirlerinden nefret ederler. HQiinkii o gun herkesin 
kendine yeter derdi vardlr.» Bu ayet-i kerime Allah Teala'nm §U kavil
lerine benzemektedir: HEy insanlar, Rabbm1zdan korkun. 'Babanm og
luna, ogulun babasma hi<; bir §ey bdemeyecegi giinden <;ekinin. Allah'm 
va'di §iiphesiz haktlr.1> (Lokman, 33), HGiinah i§leyen hi<; bir nefis; ba§
kasmm giinahm1 <;ekmez. Yiikii ag1r bir ki§i, onun yiiklenilmesini is
tese --yakm1 bile olsa-- ondan bir §ey yiiklenmez )) (Fat1r, 18), (<Sur'a iif
lendigi . zaman; o giin, artlk aralarmdaki soy yakmhg1 fayda vermez. 
Birbirlerine bir §ey de soramazlar.» (Mii'minun, 101), (<0 giin; ki§i kar
de§inden, annesinden, babasmdan,- kansmdan ve ogullarmdan ka<;ar. 0 
giin, herkesin kendine yeter bir derdi vard1r.>> (Abese, 34-37). 

((Su<;lu ki§i, o giiniin azftbmdan kurtulmak i<;in ogullanm feda et
mek ister. E§ini ve karde§ini, kendisini barmd1rm1§ olan siilalesini. Ve 
yeryiiziinde bulunan herkesi. Ki nihayet kendisini kurtarsm. Fakat ne 
miimkiin, <;iinkii o, halis alevdir.J> Biitiin yeryiiziinii getirse, en <;ok de
ger verdigi mahm sunsa, yeryiizii dolusu altm fidye verse, cigerinin kb
§esini te§kil eden yavrusunu feda etse; bunlardan hi<; bir fldye kabul 
edilmez. Ki§i, klyamet giiniindeki deh§eti gbriince Allah'm azabmdan 
kurtulmak i<;in fidye vermek isterse de bu, kabul edilmez. Miicahid ve 
Siiddi; ayet-i kerime'deki ( ci~ ) kelimesinin, kabile ve a§iret anla
mma geldigini sbylerler. ikrime ise ; kendisinin de onlardan bir ferd 
oldugu bir bbliimii, manasma geldigini sayler. Esved ise Malik'den nak
leder ki; bu kelime annesi anlammad1r. 

((<;iinkii o, halis alevdir .J> Allah Teala, ate§in §iddetli s1cagm1 tav
sif ederek devamla buyuruyor ki : HDeriyi soyup kavurand1r.n ibn Ab
bas ve Miicahid ( ...;_,...!Jl ~~ ) ifadesinin ba§m derisi oldugunu soy
lerler. Avfi, ibn Abbas'tan n aklen bu ifadenin deriler anlamma oldu
gunu sayler. Miicahid ise; kemigin dl§mdaki etler oldugunu sayler. Sa
id ibn Ciibeyr; si~irlerdir, derken, Ebu Salih; iki elin ve ayagm <;evre
sidir, der. Aynca bald1rlarm etini soyup kavurand1r, anlamm1 verir. Ha
san el-Basri ile Sa bit el-Benani, bunun yiiziin giizelliklerini kavuran; an
lamma geldigini belirtirler. Aynca Hasan, ki§iriin sahib oldugu her §e
yi yakan, sadece <;1ghk atm.ak i<;in kalbi saglam b1rakan, anlamma gel
digini si;)yler. Katade ise bu ayetin ; yiiziin giizelliklerini, organlarm ya
ratlh§llll s1ymp att1g1 anlamma geldigini bildirir. Dahhak ise etle de
rinin kemikten aynhp hi<; bir §ey b1rakmayac.ak §ekilde yakacag1 anla
mma geldigini bildirir. ibn Zeyd ise ( (.§y!JI ) kelimesinin; biiyiik or
ganlar oldugunu, ( . . ~~ ) kelimesinin ise kemiklerini k1racag1 anla-
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mma geldigini, sonra yaratlh§lan yenilenip derilerinin tekrar meydana 
getirilecegini ifade ettigini belirtir. 

ccYiiz c;:evirip arkasm1 doneni c;agmr, mallm toplay1p kap ic;inde 
saklayam da.)) Ate§; Allah'm kendisi ic;in yaratt1g1 ve dunya diyarmda 
amel etmelerini takdir buyurdugu kendi c;ocuklanm c;agmr. K1yamet 
gunu onlan ac;1k, sec;:ik ve tath dille davet eder. Sonra da ku§un taneyi 
yakalad1g1 gibi, mah§er halk1 arasmdan onlan teker teker yakalay1p 
kapar. <;unku onlar Aziz ve Celil olan Allah'm buyurdugu gibi ccYuz c;:e
virip arkas'1m donenler)) dendirler. Kalbleriyle yalanlay1p, organlanyla 
amel etmeyi terkedenlerdendirler. <;unku onlar; ccMahm toplay1p kap 
i<;inde saklayannlardand1rlar. Mall birbiri uzerine Ylg1p Allah'm infak 
ve zekat §eklinde emrettigi hakkm1 gizleyen ve vermeyenlerdendirler. 
Nitekim hadiste §Oyle denilir: Toplay1p da kap ic;:inde saklama. Allah 
onlan senin aleyhinde saklar. Abdullah ibn Ukeym; kese ta§1mazd1 ve: 
Allah Teala'mn ccMahm toplay1p kap ic;inde saklayam da.)) buyurdugu
nu i§ittim, derdi. Hasan el-Basri de derdi ki: Ey ademoglu; sen Allah'm 
tehdidini duydun, yine de dunyay1 saklamaya c;ah§tln. Katade ise «Ma
llm toplay1p kap ic;;inde saklayam da.n kavli hakkmda §Oyle derdi: Ki§i 
fazlaslyla toplaylp her turlu pislikleri supurur, yigardl. 
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23- Onlar ki; namazlannda daimdirler. 
24 - Ve onlar ki; mallannda belirli bir hak vard1r; 
25 - Dilenen ve yoksula. 
26- Onlar ki; din gununu dogrularlar. 
27- Ve onlar ki; Rablann1n azab1ndan korkarlar. 
28 - Dogrusu onlar, Rablann1n azab1ndan guvende 

degildirler. 
29- Ve onlar ki; mahrem yerlerini korurlar. 
30- Ancak ef}leri ve sag ellerinin m3Jik olduklan mus

tesna. Dogrusu onlar, bunun ic;in k1nanacak degildirler. 
31- Kim de bundan otesini ararsa; i~te onlar, haddi 

af1anlann kendileridir. 
32 - Ve onlar ki; emanetlerine ve ahidlerine riayet 

1ederler. · 
33 - Ve onlar ki; f1ahidliklerini geregi gibi yaparlar. 
34- Ve onlar ki; namazlann1 muhafaza ederler. 
35 - i~te bunlar, cennetlerde ikram olunanlard1r. 

Cennette ikram Gorenler 

Allah TeiU9, insanm ve insamn tabiatmda yereden kotu huylarm 
mahiyetini haber vererek: «Gerc;ekten insan; h1rsma dti§ktin yaratll-
mi§tlr.» buyuruyor. Ve arkasmdan da bu h1rsa dti§ktinlugu §U ifadeyle 
tefsir ediyor: «Ba§ma bir fenahk gelince; feryad1 basand1r.» insana bir 
s1kmt1 gelince, feryad eder, pghk atar ve korkunun deh§etinden kalbi 
yerinden oynar. Bir daha haYir elde etmekten umidini keser. «Kendi
sine bir hay1r dokununca da c;ok cimridir.» Allah tarafmdan kendine bir 
nimet verilecek olursa; bunu ba§kalarma verme konusunda cimrilik 
eder, malmdan Allah'm hakkm1 vermez. imam Ahmed ibn Hanbel der 
ki: Bize Ebu Abdurrahman ... Abdtilaziz ibn Mervan ibn Hakem'den 
nakletti ki; o, §oyle demi§: Ebu Hureyre'nin §6yle dedigini duydum: Ra
sulullah (s.a.); ki§ide bulunan §eylerin en kotusu, ba§dondurucu cim
rilik v~ her §eyden ahkoyari korkakhktlr, buyurdu. Ebu Davud da bu 
hadisi Abdullah ibn Cerrah kanahyla ... Ebu Hureyre'den nakleder. 
Sonra Allah Teala buyuruyor ki: «Ancak namaz k1Ianlar mustesna.>> 
Kotti Slfatlarla. muttas1f olmak bak1mmdan, Allah'm korudugu insan
Iar mtistesnad1r. Allah; onlan hayra muvaffak k1lm1§, dogru yolun se
beplerini kolayla§tlrmi§ ve h"idayete erdirmi§tir. Bunlar namaz k1lan-

.. 
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lard1r. ((Onlar ki; namazlarmda daimdirler.» Denildi ki: Bu ayetin rna
nasi §Oyledir: Onlar, namazlarmm vakitlerine ve vaciblerine riayet 
ederler. ibn Mes'ud, Mesruk ve ibrahim en-Nehai boyle demi§lerdir. De
nildi ki: Buradaki devamdan maksad, ri.iku' ve hu§U.'dur. Nitekim Al
lah Teala Mi.i'mim1n suresinde §oyle buyurur: C<Mi.i'minler gen;ekten 
felah bulmu§lardir. Ki onlar; namazlannda hu§u' i<;indedirler.ll (Mi.i
minun, 1-2) Utbe ibn Amir boyle ·der. Si.irekli olan suya da, sakin ve 
durgun anlamma; daim su, denir. Ve yine denildi ki: Bundan maksad, 
bir amel i§ledikleri zaman, ona devam edip sebat edenler, demektir. Ni
tekim sahih hadiste varid olur ki Hz. Ai§e, Rasulullah (s.a.)m §oyle 
buyurdugunu bildirmi§tir: Allah'a amellerin en sevimlisi -az da olsa
devamh olamd1r. Bir ba§ka ifadede de bu hadis §oyledir: Sahibinin i.ize
rinde devam ettigi amellerdir. Hz. Ai§e der ki: Rasulullah (s.a.) bir 
amel i§ledigi zaman, onu devamh yapard1. Bir ba§ka ifadede de onda 
sebat ederdi, denilir. Katade ise, ((Onlar ki; namazlannda daimdirler.l> 
kavli hakkmda §oyle der: Bize anlatild1gma gore; Danyal (a.s.) Mu
hammed i.immetini §oyle tavsif etmi§tir: Onlar oyle bir namaz k1larlar 
ki, Nuh kavmi oyle namaz k1lm1§ olsayd1 batmazd1. Ad kavmi oyle bir 
namaz kilsaydi, i.izerlerine oldi.iri.ici.i ri.izgar gonderilmezdi. Semud kav
mi oyle bir namaz kilsaydi, onlan <;Ighk yakalamazd1. Siz namaza sa
nlm. <;i.inki.i mi.i'minlerin en gi.izel huyu namaza devam etmeleridir. 

((Ve onlar ki; mallarmda belirli bir hak vard1r, yoksul ve dilenene.» 
Onlann mallannda ihtiya<; sahipleri i<;in belirtilmi§ bir pay vard1r. Bu 
ayet-i kerime ile ilgili olarak Zariyat suresini a<;Iklarken bilgi vermi§tik. 

ccOnlar ki; din gi.ini.ini.i dogrularlar.» Oldi.ikten sonra dirilmeye, he
saba ve cezaya kesinkes inamrlar ve onlar cezadan korkan, sevab1 uman 
kimseler gibi amel ederler. Bu sel;leple Allah Teala ayetin devammda: 
<eVe onlar ki; Rablannm azabmdan korkarlar.» buyuruyor. Rablarmm 
azabmdan <;ekinme, korku ve i.irperti i<;indedirler. <<Dogrusu onlar, Rab
larmm azabmdan gi.ivende degildirler.» Akh olan kimse, Allah Tebare
ke ve Teala'mn gi.iveni olmadan kendini gi.ivende hissetmez. 

((Ve onlar ki; mahrem yerlerini korurlar.» Haramdan koruyup sa
kimrlar ve Allah'm mi.isatl.de etmedigi bir §ekilde kullanmaktan ka<;I
mrlar. Bu sebeple ayetin devammda: ((Ancak e§leri ve sag ellerinin ma
lik olduklan mi.istesnadir.» buyuruluyor. Yani cariyeler. Dogrusu onlar, 
bunun i<;in kmanacak degildirler. Kim de bundan otesini ararsa; i§te 
onlar, haddi a§anlann kendileridir.n Bu ifadelerin tefsiri Mi.i'minun su
resinin ba§ tarafmda ge<;mi§ti. Burada onlan tekrarlamaya gerek yok
tur. 

«Ve onlar ki; emanetlerine, ahidlerine riayet ederler.l> Kendilerine 
emanet ~dildigi zaman . h1yanet etmezler. Kendileriyle sozle§ildigi za
man, sozlerini bozmazlar. Bunlar~ mi.i'minlerin s1fatland1r. Bunlarm 
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z1dlan ise miinaf1klarm nitelikleridir. Nitekim sahih hadiste §6yle va
rid olur: Miinaf1km alameti iigtiir: Konu§unca yalan sayler. Vaadedince 
doner ve emanet edilince h1yanet eder. Bir ba§ka rivayette ise bu ha
dis §oyledir: Konu§unca yalan si::iyler, si::izle§ince ahdini bozar, tartu~m-
ca a§m gider. ' 

«Ve onlar ki; §ahidliklerini geregi gibi yaparlar.» ~ahadetlerini ko
ruyup fazla veya eksik §fl.hidlik etmedikleri gibi, gizleyip saklamazlar 
da. «~ahidligi gizleyenin kalbi giinahkardlLJ> (Bakara, 283) . 

«Ve onUtr ki; namazlanm muhafaza ederler.» Vakitlerine, riikiin
lerine, vacib ve miistehablanna riayet ederler. Allah Teala burada so
zii namazla ba§lattl ve namazla bitirdi. Bu da namazm degerine ve §e
refine dikkatleri gekerek ne derece onem verildigini gosterir. Nitekim 
bu husus Mii'minun suresinin ba§ tarafmda gegmi§ti. Ve orada «i§te 
onlar, varis olanlard1r. Onlar ki; Firdevs'e varis olacaklard1r ve orada 
ebedi kallc1d1rlar.» (Mii'minun, 10-11) buyurinu§tur. Burada ise «i§te 
bunlar, cennetlerde ikram olunanlard1r.)) buyuruluyor. Muhtelif zevk
ler ve sevinc;lerle ikrama erdirileceklerdir. 

36 - 0 kufredenlere ne <?luyor ki; gozlerini sana dog
ru dikip bakmaktad1rlar. 

37 - Sagdan ve soldan halka halka olarak. 
38- Onlardan herkes Nairn cennetine konulacag1n1 

m1 umuyor? 
39- Hay1r. Dogrusu Biz onlan, o bilip durduklan ~ey

den yarattik. · 

40- Dogulann ve Batllann Rabb1na yemin ederim ki, 
~uphesiz Biz, gucu yetenleriz. 
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41 - Ki onlann yerine kendilerinden daha iyilerini ge
tirelim. Ve Biz, online gec;ilecekler -de degiliz. 

42- B1rak onlan, kendilerine va'dolunan gune kavu
~uncaya kadar dahp oynas1nlar. 

43 - 0 gun onlar, dikili ta~lara dogru ko~uyorlarm1~ 
gibi, kabirlerden c;abuk c;abuk Qikarlar. 

44 - Gozleri donmu~. yuzlerini zillet burumu~ olarak. 
1~te bu; onlara va'dolunan gundur. 

Gozii Donmii§ Kitfirler 

Allah Teala, Rasulullah'm zamamnda ya§ayan, onu gorup gozleyen 
kafirleri reddediyor. Onlar, Allah'm peygamberini hidayetle elc;i olarak 
gondermesine, gozahc1 mucizelerle desteklemesine ragmen yine de on
dan kac;1yor, uzakla§Iyor, saga sola sap1yor, f1rka f1rka olup boluk bo
luk dag1hyorlardL Allah Teala'mn buyurdugu gibi: «0 halde bunlara 
ne oluyor ki ogutten yuz c;eviriyorlar? Arslandan urkerek kac;an yaba
ni merkeplere benzerler.>> (Muddessir, 49-51). Bu ve benzeri pek c;ok 
ayet-i celile'ler onlarm dutumunu anlatmaktad1r. i§te burada da Al
lah Teala buyuruyor ki: «0 kufredenlere ne oluyor ki; gozlerini sana 
dogru dikip bakmaktadirlar?n Ey Muhammed, senin yanmda bulunan 
§U kafirler~ ne oluyor ki, senden nefret ederek kac;maktad1rlar. Hasan 
el-Basri'nin dedigi gibi «Sagdan ve soldan halka halka olarak>> dagil
maktadirlar. Onlarm dag1lmalan parc;a boluktur. Ahmed ibn Han
bel'in heveskarlar hakkmda soyledigi gibi, onlar kitaba muhalefet eder
ler. Kitabda ihtilaf ic;erisindedirler, ama kitaba muhalefette ittifak ic;in
dedirler. Avfi, ibn Abbas'tan naklen der ki: ( ~ ) kelimesi; sa
na baklp duruyorlar, anlammad1r. ( Lr..f- ) kelimesi ise, insanlardan 
bolukler halinde anlamma gelir ki; sagdan soldan kac;arak bu halleriy
le onlar, alay konusu olmaktadirlar. ibn Cerir Taheri der ki: Bize ibn 
Be§§ar, Hasan'dan nakletti ki; o, bu ayet konusunda §Oyle demi§tir: 
Onlar par<;a boluk olarak saga sola dag1hp; bu adam nedir? diye konu
§urlardL Katade ise ( ~ ) kelimesine, yonelerek anlamm1 ver
mi§ ( Lr..f- ) kelimesine de peygamberin etrafmda boluk boluk olmu§
lardir, demi§tir. Onlar; ne Allah'm kitabm1, ne de peygamberini arzu
luyorlardL Sevri, ~u'be, isa, ibn Yunus, Muhammed ibn Fudayl, Veki', 
Yahya el-Kattan, Ebu Muaviye ... Cabir ibn Semure'den naklederler ki; 
Rasulullah (s.a.) bir gun onlarm yamna <;IkiDI§ ve onlar halka halka 
toplanml.§ imi§ler. Buyurmu§ ki : Ne oluyor size ki boyle boluk boluk 
toplamyursunuz? Ve o zaman ( J.f- ) kelimesini kullanmi§. Ahmed, 
Muslim, Ebu Davud, Nesei ve ibn Cerir de bu hadisi, A'me§ kanahyla 
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Cabir ibn Semure'den rivayet ederler. ibn Cerir Taberi der ki: Bize Mu
hammed ibn Be§§ar ... Ebu Htireyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) 
bir gun halka halka olmu§ bulunan ashabmm yamna <;1kt1 ve onlara: 
Size ne oluyor ki boltik boltik olmu§sunuz? dedi. Ve bu kelimeyi kul
landL ( Lr..f' ) Bu rivayetin isnad1 saglamd1r. Ancak bu §ekliyle onu 
Ktittib-i Sitte'de gormedim. 

«Onlardan herkes Nairn cennetine konulacag1m m1 umuyor? Hay1r.n 
Durumlan boyle ik~n Allah'm Rasultinden kac;1p haktan nefret ettikle
ri halde bunlar Nairn cennetlerine gireceklerini mi umuyorlar? Hay1r, 
onlarm varacaklan yer cehennem ate§idir. Ve ardmdan Allah Teala kl
yamet gtinti vuku' bulmas1 kararla§tmlmi§ olan azab1 bahis koi:msu 
ediyor. Ki onlar bunu inkar etmi§ler, olmasm1 uzak saym1§lard1. Allah 
Teala ba§lang1c1 delil getirerek yeniden yap1lmasmm daha kolay oldu
gunu ifade ediyor ve onlarm da bu ba§lang1c1 i'tiraf ettiklerini bildiri
yor: «Dogrusu Bi~ onlan, o bilip durduklan §eyden yaratt1k.» Yani za
yrf meniden. Nitekim bir ba§ka ayette Allah Teala ~oyle buyurur: «Biz, 
sizi horlanm1§ bir sudan yaratmad1k m1?» (Mtirselat, 20) Ve yine Tank 
suresinde §6yle buyurmaktad1r: «Oyleyse insan; neden yaratlld1gma bir 
baksm. 0 erkek ve kadmm beli ile gogtisleri arasmdan atllagelen bir su
dan yaratllml§tlr. ~uphesiz Allah, gizliliklerin ortaya <;1kacag1 gun, in
sam tekrar yaratmaya da kadirdir. 0 gun; insanm gucu de, yardimcisl 
da olmaz.n (Tank, 5-10) 

Ve muteak1ben Hak Teala §6yle buyuruyor: «Dogularm ve Batlla
rm Rabbma yemin ederim ki» gokleri ve yeri yaratmi§ olup Doguyu ve 
Batlyr halkeden, yrld1zlan bir emre boyun egdirip dogulardan belirtip 
batllardan kayl.Jeden Allah'a andolsun ki; sozun karar k1lacag1 nokta 
§Udur: Mes'ele sizin iddia ettiginiz gibi donu§un olmadigi, hesabm, ha§
rin ve ne§rin olmad1g1 tarzmda degildir. Aksine hepsi vaki'dir ve mu
hakkak olaca~tlr. Bu sebeple Allah Teala ( 'Y ) edatm1 yeminin ba
§mda getirmi§tir ki bu, kendisiyle yemin edilen §eyin bulunmad1gma 
delalet etsin. ~elamm ozeti l;mndan ibarettir. Kelam, onlann k1yameti 
inkar sadedindeki, bozuk iddialannm reddi ic;indir. Halbuki onlar, kl
yametin kopu§undan daha belig olan ilahi kudretin delillerini ve yiice 
§ahidlerini gormu§lerdir. Bu, goklerin ve yerin yaratih§I, goklerde ve 
yerde bulunan yaratiklarm, canh ve cans1z varhklarm ve diger mevcu
datm emre boyun egdirili§idir. Bu sepeple Allah Teala bir ba§ka ayette 
§6yle buyuruyor: «Elbette ki goklerin ve yerin yarat1lmasi, insanlarm 
yarat1lmasmdan daha btiyiikttir-.» (Gafir, 57). Bir ba§ka ayette ise §6y
le buyurur: «Gormezler mi ki; gokleri ve yeri yaratan ve onlan yarat
maktan yorulmayan Allah, oliileri de diriltmeye kadirdir. Evet 0, mu
hakkak her §eye kadirdir.» (Ahkaf, 33) Bir ba§ka ayette ise §6yle bu
yurur: «Gokleri ve yeri yaratm1§ olan; kendileri gibisini yaratmaya ka-
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dir olm~ m1? Elbette 0, Hallaktlr, Alim'dir. Bir §eyi murad ettigi za
man, O'nun emri sadece ona; ol, demektir. 0 da oluverir.)) (Yasin, 81-82) 
Burada ise buyuruyor ki: «Dogulann ve Batllarm Rabbma yemin ede
rim ki, tiiphesiz Biz, giicii yetenleriz. Ki onlarm yerine kendilerinden 
daha iyilerini getirelim.ll K1yamet giinii onlan bu bedenlerinden daha 
iyi bir bedenle dondiiriiriiz. Muhakkak ki Allah'm kudreti buna ye
terlidir. «Ve Biz, oniine gec;ilecekler de degiliz.)) Bizi hie; bir kimse aciz 
b1rakacak degildir. K1yamet suresinde buyuruldugu gibi: «insan ke
miklerini bir araya toplayamay1z m1 samyor? Evet, Biz, onu parmak 
uc;lanna varmcaya kadar biitiin incelikleriyle yeniden yapmaya kadi
riZ.JJ (K1yamet, 3-4) Vak1a suresinde ise· §oyle buyurur: «Biz takdir et
tik aramzda oliimii, ve Biz, oniine gec;ilecekler degiliz. Yerinize benzer
lerinizi getirmekte ve sizi bilemeyeceginiz bir yaratlh§ta tekrar var et
mekte.JJ (Vak1a, 60-61). 

ibn Cerir Taheri, <<Ki onlarm yerine kendilerinden daha iyilerini 
getirelim.JJ kavline; bize itaat eden ve isyan etmeyen bir iimmetle yer
lerini degi§tirelim, §eklinde mana vermeyi tercih etmi§tir. Ve o, bu ayeti 
Muhammed suresindeki §U ayet gibi anlami§tlr: «Eger O'ndan yiiz c;evi
rirseniz; yerinize sizden ba§ka bir l_{avmi getirir, sonra da onlar sizin 
benzerleriniz olmazlar.JJ (Muhammed, 38) Ancak birinci mana ayetin 
delaleti bak1mmdan daha ac;1ktlr. All~.h en iyisini bilendir. 

«Birak onlan, kendilerine va'dolunan giine kavu§uncaya kadar da
hp oynasmlar.)) Ey Muhammed, onlan kiifiir, inad ve yalanlama halle
riyle ba§ba§a b1rak. Onlar bunun kotiiliigiinii ogrenecekler ve aclSlm ta
dacaklardir. «0 giin onlar, dikili ta§lara dogru km~uyorlarmi§ gibi, ka
birlerinden c;abuk c;abuk c;1karlar.JJ Allah Teala onlan hesab yerinde dur
mak ic;in c;ag1rd1gmda, kabirlerinden dikili ta§lara ko§uyorlarmi§ gibi 
c;abucak kalk1p ko§ar ve giderler. ibn Abbas, Miicahid ve Dahhak; on
lar, bir i§arete dogru ko§arlar, demi§lerdir. Ebu'l-Aliye ve Yahya ibn 
Ebu Kesir ise; bir gayeye dogru ko§arlar, diye mana vermi§lerdir. Cum
hur bu ayeti nunun fethaSl ve sadm siikunu ile ( ~ ) okumU§tUr 
ve bu kelime dikilmi§ anlamma masdard1r. Hasan el-Basri ise bunu 
nunun ve sadm otiiresi ile ( ~ ) §eklinde okumu§ ve put anlami
m vermi§tir. Yani onlar t1pk1 diinyada dikilmi§ putlara ko§tuklan gibi 
mah§er yerinde de oyle h1zh ko§arlar. Kimln once tutacagm1 ogrenmek 
iizere. Bu, Miicahid, Yahya ibn Ebu Kesir, Miislim el-Batin, Katade, 
Dahhak, Rebi ibn Enes, Ebu Salih, As1m, ibn Zeyd ve ba§kalarmdan 
rivayet edilmi§tir. 

«Gozleri donmii§, yiizlerini zillet biiriimii§ olarak.JJ Diinyada bii
yiiklenerek Allah'a itaattan kac;mmalarma mukabil, orada yiizlerini zil
let biiriimii§ ve gozleri donmii§tiir. «i§te bu; onlara va'dolunan giin-
diir.>> 

MEARiC SURESiNiN SONU 
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NUH SURESi 

(Mekke'de nazil olmu~tur.) 

Rahman ve Rahim olan Allah'rn achyla. 

1 - Dogrusu Biz, Nuh'u; kavmine gonderdik. Kendile
rine elim bir azab gelmezden once kavmini uyar, diye. 

2 -Dedi ki: Ey kavmim; ~iiphesiz ben, sizin i<;in apa
<;rk bir uyancryrm. 

3 - Allah' a ibadet edesiniz ve O'ndan sakrnasrnrz diye. 
Bana da itaat edin diye. 

4 - Ta ki, giinahlannrzr size bag1~lasrn ve sizi belli bir 
sureye kadar geciktirsin. Muhakkak ki Allah'rn siiresi ge
lince geri brralnlnia~. Ke$ki bilseydiniz. 

Siz ve Nuh Kavmi · . 
Allah Teala. Nuh peygamberden bahsediyor ve onu kavmine pey-

Tefsir; C. XIV, F . 509 
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gamber olarak gonderdigini, Allah'm azab1 gelrp.ezden evvel kavmini 
korkutmasml emrettigini, kavminin tevbe edip Allah'a s1gmmas1 ha
linde iizerlerinden azabl kaldlracagml kendilerine . bildirdigini beyan 
edip buyuruyor: ki: «Dogrusu Biz Nuh'u; kavmine gonderdik. Kendile
rine elim bir azab gelmez.den once, kavmini uyar, diye. Dedi ki: Ey kav
mim; §iiphesiz ben sizin i<;in apa<;1k bir uyanc1y1m.» Uyanc1hg1 apa<;1k, 
durumu besbelli bir peygamberim. «Allah'a ibadet edesiniz ve O'nd_an 
sakmasm1z diye.» Allah'm yasaklanm terkedin, giinahlardan ka<;mm, 
bana da itaat edin diye. Size emrettigimi yapasm1z, nehyettigimden ka
<;masmlz ve bu konuda bana uyasm1z diye. «Ta ki giinahlanmz1 size 
bagi§lasm ve sizi belli bir siireye kadar geciktirsin.» Size emrettigini ya

'par ve gonderildigim peygamberlik konusunda beni dogrularsamz; Al-
lah sizin giinahlanmz1 bagi§lar. ( ~}~ L.r" ) kelimesinin ba§mdaki 
( l;A ) edatmm zaid oldugu soylenmf§tir. Ancak zaid oldugunu isbat 
i<;in delil <;ok azd1r. Nitekim araplar konu§urken biraz yagmur olmU§
tu, _anlamma ( __,h.. L.r" j\5' J.i ) derler. Bunun ( if ) anlamma ol
dugu da soylenmi§tir. Bu takdirde ifade, sizin giinahlanmzdan vazge<;
sin §eklinde olur. ibn Cerir Taheri bu gorii§ii tercih etmi§tir. Bu edatm 
ba'ziyyet i<;in oldugu da soylenmi§tir. Bu takdirde mana; i§lediginiz tak
dirde sizden intikam alacagm1 va'detmi§ oldugu biiyi.ik giinahlarm1z1 
bag1§lasm, §eklinde olur. «Ve sizi belli bir siireye kadar geciktirsi:h.» Om
riiniizii uzatsm ve size yasaklaml§ oldugu su<;lardan vazge<;mezseniz iize
rinize inecek olan azab1 bir siire te'hir etsin diye. Ba'z1lan bu ayeti de
lil getirerek itaat ,iyilik ve s1la-i rahm'in omrii ger<;ekten uzattlgm1 soy
lemi§lerdir. Nitekim hadiste de; s1la-i rahm omrii uzatlr, buyurulmu§
tur. 

ccMuhakkak ki Allah'm siiresi gelince, geri b1rak1lmaz. Ke§ki bilsey
diniz.» Azab gelip <;atmazdan once itaata km~un. <;iinkii Allah Teala aza
bm gelmesini emredecek olursa; o, geri <;evrilmez ve ahkonulamaz da. 
<;iinkii 0, giicii her §eye eren yiice zatm kendisidir. Biitiin yaratlklarm, 
izzetine boyun egdigi Aziz'dir. 
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5 - Dedi ki: Rabb1m; dogrusu ben, kavmimi gece giin
diiz davet ettim. 

6- Ne var ki benim davetim; sadece benden uzaklaQ
malanni artlrdl. 

7 - Dogrusu ben, Senin onlan bagi1?laman i<;in kendi
lerini davet ettigim her seferinde, parmaklann1 kulakhin
na tlkadllar, elbiselerine biiriindiiler, direndiler ve biiyiik
lendik<;e biiyiiklendiler. 

8 - Sonra ben, onlan ger<;ekten a<;Ik<;a <;ag1nhm. 
9 - Sonra onlara, a<;1ktan a<;Iga ve gizliden gizliye de 

soyledim. 
10- Dedim ki: Rabb1n1zdan magfiret dileyin. Muhak

kak ki 0, Gaffar oland1r. 
11 - Ta ki size, gokten bol yagmur sahversin. 
12 - Ve sizi mallar ve ogullarla desteklesin, sizin i<;in 

b.ah<;eler var etsin ve Irmaklar ak1ts1n. 
13 - Ne oluyorsunuz ki siz, biiyiikliigii Allah' a yaki1?ti- · 

ram1yorsunuz? 
14 - Halbuki 0, sizi merhalelerden ge<;irerek yarat

IDI1?tlr. 
15 - Gormediniz mi, Allah'1n gogii yedi kat olarak na

sil yarattlg1n1? 
16 - Aralannda, aya ayd1nhk vermi1?, giine1?i bir kandil 

kllmi1?tlr. 
17 - Ve Allah, sizi yerden ot bitirir gibi bitirmi1?tir. 
18 - Sonra sizi oraya dondiiriir ve sizi bir <;lkanh1?la 

<;Ikanr_ 
19 - Ve Allah, yeryiiziinii sizin i<;in bir d61?ek k1lmi1?tlr. 
20 - Geni;~ yollannda gezip dola§as1n1z diye. 
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Allah Teala, kulu ve rasulii Nuh (a.s.)tan bahsederek anun kav
minden ugrad1g1 §eylerden dalay1 Aziz ve Celil alan Rabbma dert yan
dlgmi ve uzun bir sure anlarm eziyyetlerine sabrettigini bildiriyar ki bu 
sure dakuz yuz elli Y1ld1r. Nuh peygamber, kavmini dagru yala ve hi
dayete davet ederek gergekleri ag1klay1p izah ettigini bildirerek §6yle 
diyar: ccRabb1m; dagrusu ben, kavmimi gece gunduz davet ettim.» Ge
ce gunduz demeden, Senin emrine uyarak, nzam umarak anlan her an 
davet ettim. ccNe var ki benim davetim; sadece benden uzakla§malanm 
artlrdL» Kendilerini hakka yakla§malan igin gagird1g1m her seferinde, 
anlar haktan firar edip kagtllar. ccDagrusu ben, Senin anlan bagi§la
man igin kendilerini davet ettigim her seferinde, parmaklanm kulak
lanna tlkad1lar, elbiselerine burundiiler. ccKendilerini davet ettigim ger
gegi i§itmemek igin kulaklanm tlkad1lar. Bu durum Allah Teala'nm Ku
rey§ kafirlerinden soz ederken buyurdugu gibidir: ccKufredenler dediler 
ki: Bu Kur'an'1 dinlemeyin, anun hakkmda yaygaralar yapm, belki bas
tlnrsimz.» (Fussilet, 26). 

ccElbiselerine burunduler.)) ibn Cureyc, ibn Abbas'tan naklen §OY
le der: Kendilerini tammamas1 igin yuzlerini saklad1lar. Said ibn Cu
beyr ve Suddi de; soyledigini dinlememek igin ba§lanm orttiiler, diye 
mana vermi§tir. ccDirendiler» Uzerinde bulunduklan §irk ve kufiirde de
vam ettiler. ccVe buyuklendikge buyuklendiler.» Hakka uymaktan kagl
mp ana baglanmaktan gekindiler. ccSanra ben, anlan gergekten ag1kga 
gag1rd1m.» Halkm arasmda ag1kga anlan davet ettim. ccSanra anlara, 
ag1ktan ag1ga ve (yiiksek sesle soyledigim gibi benimle anlar arasmda) 
gizliden gizliye de soyledim.)) Nuh peygamber davetini degi§ik §ekilde 
yapmi§tl ki anlar arasmda daha etkili alsun. «Dedim ki: Rabbm1zdan 
magfiret dileyin. Muhakkak ki 0, Gaffar aland1r.» Bulundugunuz hal
den vazgegin, O'na doniin ve k1saca O'na tevbe edin. <;unku kim O'na 
tevbe ederse; ne kadar kufiir ve §irk gunahma batmi§ alursa alsun 0, 
tevbe edenin tevbesini kabul eder. Rabbm1zdan magfiret dileyin. Mu
hakkak ki a, Gaffar aland1r. «Ta ki size, gokten bal yagmur sahversin.» 
Ardarda inen yagmur. Bu ayet sebebiyle yagmur duas1 igin k1lman na
mazda .bu surenin okunmas1 mustehab sayiliDI§tlr. Mu'minlerin emiri 
Orner ibn Hattab da yagmur duas1 igin minbere g1kt1gmda, istigfar et
mekten ye istigfarla ilgili ayetleri akumaktan ba§ka bir §ey yapmaml§
tlr. Bu ayetlerden birisi de: ccRabbm1zdan magfiret dileyin. Muhakkak 
ki 0, Gaffar aland1r. Ta ki size, gokten bal yagmur sahversin.>l Sanra 
Orner (r.a.) §6yle demi§tir: Yagmurun indigi gokteki Mecadih Yildizm
dan yagrriur istenirdi. ibn Abbas ve ba§kalan ( GG...Lo ) kelimesine, 
ardarda gelen §eklinde anlam vermi§lerdir. 

«Ve sizi mallar ve agullarla desteklesin, sizin igin bahgeler var et
sin ve 1rmaklar ak1tsm.l> Eger Allah'a tevbe ve istigfar eder, emrini ye-
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rine getirirseniz; nzkm1z c;ogahr. Goklerin bereketinden size sular indi
rir, yerlerin bereketinden bitkiler bitirir, ekinler yeti§tirir; sutler aki
tlr, mallar ve c;ocuklarla sizi destekler. MaHar ve evladlar verir ve diin
yada c;e§itli iiriinleri olan bahc;eler ve bahc;eler ic;inde akan 1rmaklar 
halkeder. Bu te§vik, yerinde bir c;agnd1r. Ayet-i kerime miiteak1ben on
Ian korkutma metoduyla davete yoneltmekte ve «Ne oluyorsunuz ki 
siz, biiyiiklugii Allah'a yaki§tlramiyorsunuz?» buyuruyor. Vakar ve aza
meti. ibn Abbas, Miicahid ve Dahhak boyle demi§lerdir. ibn Abbas der 
ki: Allah'1 laYik oldugu azametle nic;in ta'zim etmiyorsunuz? Azabm
dan korkup, intikammdan sakmm1yorsunuz? «Halbuki 0, sizi merha
lelerden gec;irerek yaratml§tlr.» Denildi ki: Bunun manas1; once nutfe, 
sonra alaka, sonra da bir c;ignem et olarak yaratmi§tlr. ibn Abbas, ik
rime, Katade, Yahya ibn, Rafi', Siiddi ve ibrt Zeyd, boyle derler. 

«Gormediniz mi, Allah'm gogii yedi kat olarak nas1l yarattigmi?» 
Her bir kat! digerinin iizerinde halkettigini. Bu, yalmzca gogiin vasita
lanyla m1 kavramr, yoksa his ile idrak edilen hallerden bir hal midir? 
Bilindigi gibi Yildizlarm yiiriitiilmesi ve tutulmas1 da bu hailer ic;erisin
dedir. Zira yedi ge?:egen birbirinin tutulmasma sebep olur. Bunlarm en 
altmdaki diinya gogiinde bulunam Ay gezegenidir. 0, iistiinde bulunan
larm tutulmasm1 saglar. ikincisi Utarid, iic;iinciisii Ziihre, dordiinciisii . 
Giine§, be§incisi Merih, altmciSI Mii§teri, yedincisi Zuhal gezegenidir. 
Diger y1ldizlara gelince, bunlar sabit yild1zlard1r. Sekizinci felege «Sabit 
y1ldizlar felegi» ad1 verilir. Bunlar (filozoflar) dan §eriati benimseyert
ler, ona Kiirsi adm1 . verirler. Dokuzuncu felek, Atlas felegidir. Onla- , · 
ra gore, esirin hareketi diger feleklerin hareketinin tersinedir. <;un
kii om.m hareketi, hareketlerin ba§langicidir ve Batldan Doguya dog
rudur. Diger felekler ise onun tersine Dogudan Batlya dogru hareket 
ederler. Ona bagh olarak diger Yildizlar da donerler. Ancak gezegen 
Yildizlarm hareketi feleklerinin hareketinin tersinedir. <;iinku o Batl
dan Doguya dogru hareket eder. Her bir gezegen kendine gore yoriin
gesinde mesate kat'edet. Ay yoriingesini her ayda bir kere kat'eder. 
Giine§ Yilda bir kere, Zuhal otuz y1lda bir kere yoriingesini dola§Ir. 
<;iinkii onun yoriingesi daha geni§tir. Ancak hepsinin hareketi h1z ba
kimmdan birbirine uygundur. Bu konuda onlarm (Astronomi bilginle
ri) soylediklerinin ozeti bundan ibarettir. Ancak birc;ok yerde birbir~ 

lerinden farkh gorii§ler beyan ederler ki biz, bunlan a<;Iklayacak degi
liz. As1l maksad §Udur: All,ah Siibhanehu «Gormediniz mi, Allah'm go
gii yedi kat olarak nas1l yaratt1gm1? Aralannda da 'aya aydmhk yer
mi§, giine§i bir kandil ·klliDI§tlr.» buyuruyor. Aydmhk bak1mmdan ara
larmda farkhhk vard1r. Her biri belli bir olc;iiye gore halkedilmi§tir ki; 
gece ve. giindiiz, giine§in dogup batlrmyla bilinsin. Ay ic;in de duraklar ve 
bur~lar takdir etmi§, onun I§1gm1 da farkh kiliDI§tir. Bazan I§1g1 artar 
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ve nihayet eksilmeye ba§lar. Boylece y1llarm ve aylann gec;i§ini gosterir. 
Yunus suresinde buyuruldugu gibi: «Gune§i l§lk, aYl nur yapan, y1llann 
say1s1m ve hesab1 bilmeniz ic;in aya konak yerleri duzenleyen O'dur. Al
lah, bunlan ancak hak ile yaratmi§tlr. Bilen insanlar ic;in ayetlerini 
uzun uzad1ya ac;1klar.» (Yunus, 5). 

<<Ve Allah, sizi yerden ot bitirir gibi bitirmi§tir.» Bu masdar bir 
isimdir. Burada masdar ifadesiyle getirilmesi c;ok uygun ve guzeldir. 
«Sonra sizi oraya dondurur ve sizi bir <;Ikanh§la <;Ikanr.» Oldugunuz 
zaman oraya dondurur ve k1yamet gunu, ilk def'a sizi <;Ikard1g1 · gibi 
yeniden c;1kanr. <<Ve Allah, yeryuzunu sizin ic;in bir d6§ek kilmi§tlr.» 
Yeryuzunu yaymi§, hazirlami§, kararla§tlrmi§, sarp daglarla oturtarak 
yerle§tirmi§tir. «Geni§ yollannda gezip dola§asmi~ diye.» Yeryuzunu si
zin ic;in halketmi§ ki, uzerinde karar hula ve yeryuzunun c;evresinde, 
k6§e v~ bucagmda dilediginiz yerlere dogru gidesiniz. Butiin bu ifade
ler Nuh (a.s.)un kavmini uyararak Allah'm kuvvet ve azamet~ni an- · 
latt1g1, goklerin ve yerin yaratlh§Im gozleri onune serdigi ve onlara 
gokten ve yerden faydah yiyecekler in'am ettigi hususundaki tenbih
lerinden ibarettir. Yaratan ve nz1k veren Allah'tlr. Gogu bina etmi§, 
yeri be§ik k1lm1§ ve mahlukatma nzkm1 geni§c;e vermi§tir. 0, kendisine 
tapm1lmasm1, kendisini bir say1p hie; bir §eyin O'na §irk ko§ulmamasi
m ister. <;unku O'nun benzeri ve dengi yoktur. E§i ve menendi yoktur. 
Arkada§I ve c;ocugu yoktur. Veziri ve Mu§iri yoktur. Bilakis 0, yiice
dir, buyuktur. 

21 - Nuh dedi ki: Rabb1m dogrusu bunlar, bana isyan 
ettiler. Mah ve <;ocugu kendisine sadece zarar getiren kim
seye uydular. 

22- Buyuk buyuk duzenler kurdular. 
23 - Ve dediler ki: Sak1n, tannlann1z1 birak:may1n. 

Vedd, Suva:, Yegus, Yeuk ve Nesr putlanndan asla vazge<;-
\ 

me yin. 

Nill 

tal 

mu 
dir 
kOI 
etn 
ola 
lar, 
lU§ 
h' 
yor 
( 
«Bl 
kel 
gel 
me 
yer 
lar 
rar 
«H 
kuJ 
rae 
Sal 
lar 
rm 

ka~ 

De· 
nir 
tey 
cta1 
ki§ 
dul 
lar; 
bUJ 
lar 
da 
der 

nal 



NOh, 21-24) HAD!SLERLE KUR'AN-I KER!M TEFS!R.!: 8119 

24 - Boylece bin;ogunu saptlrd1lar. Zalimlere saplkhk
tan ba~ka bir ~eyi art1rma. 

Allah Teala, Nuh peygamberden haber vererek kavminin duru
munu bildiriyor. Allah, bilgisinden hig bir §eyin uzak kalmad1g1 Alim'
dir. Yukanda gegen ag1klamalara ve kimi zaman te§vik, kimi zaman 
korkutma §eklindeki gagnlara ragmen onlar, Nuh peygambere isyan 
etmi§ler, yalanlaYlp muhalefet etmi§ler ve Allah'm emrinden rahats1z 
olan dunya halkma tabi olmu§lardL Onlar mal ve evladla oyalanml§
lardL Aslmda mal ve evlat, derece derece kottiluge dogru bir goturu
lu§tur, bir bekletmedir, ikram degildir. Bunun igin Allah Teala «Ma
ll ve gocugu kendisine sadece zarar getiren kimseye uydular.» buyuru
yor. Bu ayetteki ( .;::u_, J ) kelimesi, hem ustun hem attire olarak 
( o..ll_, J ) §eklinde okunmu§tur ki her iki anlam da birbirine yak)ndlr. 
<<Buyuk buyuk duzemler kurdular.» Mucahid der ki: Buradaki ( 1t? ) 
kelimesi ulu anlammdad1r. ibn Zeyd ise bu kelimenin buyuk anlamma 
geldigini sayler. Araplar bir i§ igin tahfif ve te§did ile aym anlama gel
mek uzere ( '-:"'~- '-:"'~-~ ) §eklindeki ug tur kullam§l da yer 
yer kullamriar. <<Buytik buyuk ctuzenler kurdular.>> kavlinin manas1, on
lar kendilerini hak ve hidayetten uzakla§tlrdiklan halde, o uzakla§tl
ranlara tabi oldular. Nitekim onlara k1yamet gunu §Oyle diyeceklerdir: 
«Hay1r, gece ve gunduzun i§iniz hilekarllktl. Hani siz, bizim Allah'a 
kufretmemizi ve O'na e§ler ko§mam1z1 emrediyordunuz.>> (Sebe, 33) Bu
rada ise «Buyuk buytik duzenler kurdular.>> buyuruyor. «Ve dediler ki: 
Sakm tannlarm1z1 b1rakmaYln. Vedd, Suva, Yegus. Yeuk ve Nesr put
lanndan asla vazgegmeyin.» Bunlar, Allah'1 b1rak1p tapmd1klan putla-
rm ad1d1r. , 

imam Buhari der ki: Bize ibrahim .. . ibn Abbas'tan,.rlaklettiki; Nuh 
kavminin tapmd1g1 putlar daha sonra araplarm putlan olmu§tur. Vedd, 
Devmet'Ul-Cendel'de Kelb kabilesinin putuydu. Suva, Huzeyl kabilesi
nin, Yegus once Murad, sonra Sebe' yakmuidaki Curf'te bulunan Gu
teyf ogullarmni, Yeuk ise Hemdan kabilesinin. Nesr ise Zi Kela' hane
danmdan Himyer'l!lerin putu idi. Bunlar Nuh (a.s.) kavminden salih 
ki§ilerin adlanyd1. Onlar helak olunca, §eytan onlarm kavimlerine otur
duklan meclislerinde putlar dikmelerini f1s1ldam1§ ve onlar da bu put
lara bu isimleri verml.§lerdi. Boyle yaptllar. Onlar helak oluncaya kadar 
buna ibadet etmiyorlardL Onlar helak olup ilim ortadan kalkmca, bun
lara ibadet etmeye ba§lad1lar. ikrime, Dahhak, Katade ve ibn ishak'tan 
da boylece rivayet edilmi§tir. Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan nakle
der ki; Nuh peygamber zamanmda bu putlara tap1hyormu§. 

ibn Cerir der ki: Bize Abd ibn Humeyd ... Muhammed ibn Kays'tan 
nakletti ki; o, §6yle demi§: Ye'uk ve Nesr, Adem'le Nuh arasuida bulu-



8120 iBN KES!R (Cilz; 29; Sfire: 71 

nan salih bir kavim idi. Kendilerine tabi olan cemaatlan vard1. Onlar 
olunce, kendilerine tabi olan arkada§lan ded.iler ki: Onlann resimlerini 
yapsak, hatirladigimiz zaman bizi ibadete daha <;ok te§vik eder. Boy
Ieee resimlerini yaptllar. Onlar olup de diger nesiller gelince, iblis ara
lanna s1z1p dedi ki: Onlar bunlara ibadet ediyorlar ve onlardan ,yagmur 
yagd1rmalanm istiyorlardL I§te boylece onlara ibadet ettiler. 

H8.f1z ibn Asakir, ~it (a.s.)in hal tercumesinde, ishak ibn Bi§r ka
nahyla ... Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; o, §oyle demi§: Adem 
(a.s.)in kirk <;ocugu olmu§tu. Yirmisi erkek yirmisi di§i idi. Bunlardan 
ya§ayanlar Kabil, Habil, Salih, Abdurrahman, -ki ona Abdtilharis adi
m da vermi§lerdi- Vedd idi. Vedd'e ~it deniyordu. Ona Allah'm lutfu 
anlamma Hibetullah da deniyordu. Karde§leri onu tisttin tutmu§lardl. 
Onun Suva', Yegur, Yeuk ve Nesr admda c;;ocuklan olmu§tu. ibn Ebu 
Hatim der ki: Bize babam ... Urve ibn Zi,ibeyr'den nakletti ki; o, §oyle 
demi§: Adem (a.s.) yamnda <;ocuklan Vedd, Yegus, Suva' ve Nesr oldu
gu halde dertlenmi§ti. Vedd, en buyukleri ve kendisine en iyi davranam 
idi. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn Mansur ... Ebu Mutahher'den 
nakletti ki; Ebu Ca'fer'in yamnda -o ayakta namaza durmu§tu- Ye
zid ibn Muhelleb'in sozu edildi. Namazm1 bitirince, siz Yezid ibn Mu
helleb'den mi soz ediyordunuz? dedi. 0, Allah'tan ba§kasma ibadet edi
len ilk yerde 6ldurUlmti§ttir, dedi. Sonra Vedd'i zikretti. Ve dedi ki: 
Vedd, musluman bir adamd1. Kavmi arasmda <;ok seviliyordu. Olunce 
Babil diyarmda kabrinin etrafmda topland1lar ve feryad-u figan etti
ler. iblis onlarm feryadm1 gorunce, bir insan suretine gfrdi ve dedi ki: 
Sizin bu adama bag1rarak agladigm1z1 goruyorum. Ben, size onun bir 
resmini yapaytm da onu meclislerinizde bulundurup goi;tince kendisini 
hatlrlaym. Onlar; peki, dediler ve §eytan onun tasvirini yapt1. Onlar da 
bu tasv.iri meclislerine yerle§tirdiler ve onu surekli hatirhyorlardL ~ey
tan onu hatJ.rlaytp and1klanm gorunce, dedi ki: ister misiniz sizin her 
birinizin evinde onun timsalini yap1p onu eve koymamz1 ve gorunce ha
tirlamamzi saglayay1m? Onlar; peki dediler. Boylece her hane halk1 i<;in 
bir heykel yapti. Onlar da bunu kabullendiler ve gorduk<;e kendisini ha
tirhyorlardL Sonra <;ocuklan yeti§ti, onlar da bunlarm yaptlklanm gor
dUler. Nihayet nesil degi§ti, onu hatirlamayt b1raktilar ve Allah'tan ba§
ka tapm1lan putlar haline getirdiler. Allah'tan ba§ka ilk tap1mlan put, 
Vedd ad1 verilmi§ olan puttur. 

«Boylece birc;ogunu saptird1lar.» Yapml§ olduklan bu putlar halk
tan bir<;ogunu saptird1. <;unku o gunden bu gune, nesiller boyu onlara 
ibadet ettiler ve nihayet bugun arap ve arap olmayan diger ademoglu 
s1mf1 da onlara tapmd1. Nitekim ibrahim (a.s.) de duasmda, «Rabb1m; 
beni de c;;ocuklanm1 da puta tapmaktan uzak tut. Rabb1m; c;;unku onlar, 
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in8anlardan bir~ogunu ba§tan ~1kardllar.» (ibrahim, 35-36). 
~<Zalimlere sap1kllktan ba§ka bir §eyi artlrma.» Bu Hz. Nuh'un kav

mine bedduas1d1r. Onlar direnip kiifiir ve inadda 1srar ettikleri i~in boy-
. Ie beddua etmi§tir. Nitekim Musa da Firavun ve kavmine kar§l §Oyle 

dua etmi§ti: ~<Rabb1m1z; · Senin yolundan insanlan saptlrsmlar diye mi? 
Rabb1m1z; mallanm yok et, onlarm kalblerini s1k. QU.nkii onlar, elim 
azab1 gormedik~e iman etmezler.» (Yunus, 88) Allah Teala her pey
gamberin kendi kavmi hakkmdaki duasm1 kabul etmi§tir. Nuh kavmi 
peygamberlerinin getirdigi ger~egi yalanlaymca onlan suda bogmu§tu. 

-----iZAHI---

ilkin Putlara Tapmma Nasll Oldu? 

Be§inci Mes'ele: Ebu Zeyd el-Belhi; ~<Puta Tapanlara Reddiyel> isim
li kitabmda der ki: ~u anda yontul,mu§ olan agacm; goklerin ve yerin 
yaratam olmad1gm1, bitkileri ve hayvanlan yaratmad1gm1 bilmek, za
ruri bir bilgidir. Zaruri bilgiler uzerinde ak1l sahipleri arasmda ihtilaf 
~1kmas1 caiz degildir. Bu ayetin de delalet ettigi gibi, putlara tapmak 
Nuh peygamberin geli§inden once mevcud olan bir d~ndi. Bu giine ka
dar da bu din surup gelmi§tir. Yeryiizu ma'muresinin etrafmda ya§ayan
larm ~ogunlugu bu dindendir. Oyleyse bu dinin bozukluklanmn akli 
zorunluluk yoluyla bilinenieyecegine hamledilmesi gerekir. Aksi takdir
de uzun sure bu sap1kllgm cihanm dort bir yamnda siiriip gitmesi miim
kiin olmazd1. Ancak bu gorii§ii serdedenlerin baz1 te'villere de ba§vur
malan gerekir: 

1 - Mtineccim Ebu Ma'§er Ca'fer ibn Muhammed der ki: Bu go- . 
rii§, Allah'm cisim oldugu ve bir mekanda bulundugunu soyleyenlerin 
gorii§iinden dogmu§tur. Zira onlar; Allah Teala'mn nurlarm en biiyii
gii olan bir nur oldugunu soylerler. Onun mekanmm Ar§'m etrafmdaki 
meleklerin tavaf ettikleri yer oldugunu ve bu meleklerin de o biiyiik nu
ra nisbetle kii~iik nurlar oldugunu soylerler. Bu gorii§e inananlar, inan
dlklan tannlanmn §ekli niteliginde olmak iizere bu putlann en biiyiigii 
bir put yaparlar. Sonra da ona yakm olan melekleri tasvir eden degerli 
degersiz, biiyuk kii~U.k farkh putlar yaparlar. Bu putlara ibadet eder
ken, kendilerinin Allah'a ve meleklere ibadet ettiklerini zannederler. 
Oyleyse puta tapmma dini, Allah'm bir cisim oldugunu kabul etme 
inancmdan dogmu§tur. 

2 - Sabiilerden bir topluluk; en biiyiik tanrmm sabit ytld1zlan ve 
gezegenleri yarattlgm1, siifli alemin i§ini ona havale ettigini, insanla
rm bu ytld1zlarm kulu olduklanm ve ytld1zlarm da en biiyiik ilahm ku
lu olduklanm, binaenaleyh insanlarm ytld1zlara ibadet etmeleri gerek-
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tigini kabul ederler. Sonra ylld1zlar bazan dogup bazan kaybolduklan 
' i~in, onlan tasvir eden putlar yaparak bunlara tapmmaya ba§lami§lar
dtr . . MaksadlarJ,.. y1ldizlara tapmmaktlr. 

3 ~ Dehr'in kadim oldugunu soyleyen topluluk (dehriler) ahkam 
sahiplerinin mezhebine gore, miineccim idiler. Bunlar bu alemin iyi
liklerini ve kotiiluklerini ytld1zlara izafe ediyorlardL Felekte garib bir 
tlls1ma elveri§li garib bir §ekil olu§unca o tils1m1 ahyorlardl. Bundan 
garib hailer ve buyiik te'sirler doguyordu. 0 tilsimi tazim ederek sayg1 
duyuyor, ikramla ona ibadet ediyorlardL Her t1ls1mm ozel bir ylld1za 
ve ozel bir burca uygun §ekil uzerinde bulundugunu kabul ediyorlard1. 
Denildigine gore Mudd erkek bic;imindeydi. Suva' putu kadm bic;imin
deydi. Yegus asian §eklindeydi, Yeuk da at §eklindeydi. Nesr ise §ahin 
§eklind.e idi. 

4 - Eskiden salih topluluklar olur ve · onlarm resimleri heykel ha
line donu§tiiriilerek onlara ta'zim edilirdi. Buriu yapanlarm maksad1; 
olmu§ olan o kimseleri ta'zim ederek Allah katmda kendilerine §efaatc;I 
olmalanm saglamaya c;ah§maktL i§te Allah Teala'nm: «Onlara, s1rf bi
zi Allah'a yakla§tirsmlar diye ibadet ediyoruz.» (Zumer, 3) kavlinden 
maksad budur. 

5 - Belki de buyiik bir kral ve buyuk bir ki§i oldugiinde onun §ek
linde heykeller yap1yorlar ve ona bak1yorlard1. Daha sonra gelenler ise 
atalannm bu heykellere tapmd1klanm samyorlar ve atalanm taklid 
ic;in bunlara ibadet etmeye c;ah§IyorlardL i§te belki de Mudd, Suva', Ye
gus, Yeuk ve Nesr kelimeleri Adem (a.s.)in c;ocuklarmdan be§inin ad1 
idi. Bunlar oliince iblis, onlardan sonra gelenlere dedi ki: Onlarm re
simlerini yapsamz .da baksamz. Onlar da boyle yaptllar. Bunlar oliin
ce daha SQ!lra gelen nesiller bunlarm o resimlere taptlklanm kabul ede
rek kendileri de bu ·resimlere tapmmaya ba§lad1lar. Bu sebeple Rasu
lullah (s.a.) once kabir ziyaretini yasaklami§tl. Sonra da buna izin ver
mi§ti. Nitekim ondan rivayete gore, §Oyle buyurmu§tur: Ben, size kabir 
ziyaretini yasaklami§tlm ama §imdi onlan ziyaret edin, c;unku kabirle
ri ziyaret; oliimu hatlrlatlr. 

6 - Allah Teala'mn cisim oldugunu ve O'nun bir yerden bir yere 
intikal ve hiilulunun caiz· oldugunu soyleyenler, Allah Teala'nm bir in
sanm bedenine veya bir putun ic;ine s1zmasm1 uzak gormezler. Tils1m 
§eklind.e garib durumdaki bir puta tapanlar onun ic;inde garib hailer 
oldugunu anlaymca tannmn bu putun i~ine sirayet ettigini du§unmu§
ler. Bu sebeple kadim Rafizi'lerin hepsi, Hz. Ali'nin Hayber kapiSllll ko
pardigmi ve bunun ah§Ilamn di§mda bir yigitlik oldugunu gorduklerin
de Allah'm Hz. Ali'nin bedenine hiilUl ettigini ve onun tann dldugunu 
soylemi§lerdir. 

7 - Belki de onlar mihrab gibi bu putl_an ibadet yeri olarak kabul · 
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etmi~lerdi. Maksadlan da burada Allah'a iba.det etmek idi. 
Bu konuda soylenenlerin toplaml bundan ibarettir. Bir kismimn 

batil olU§U delille sabittir. Zira Allah Teala'mn cisim olmad1g1 sabit ol
duguna gore, putlann ilah suretinde yontulup onlara ibadet edilmesi 
de batil olmaktadir. Hlih11 ve tanrmii\-- bedene girmesi de aym §ekilde 
batild1r. Allah Teala'mn her §eye gucunun yettigi sabit olduguna gore, 
arac1larm ve tils1mlarm yard1mma ko§mak da bat1l olur. ~eriat putlar 
edinmeyi yasaklad1gma gore, bunlan mihrab halinde kabul edip §efaat
~Ilar olarak benimsemek de batll olur. 

Altmc1 Mes'ele: Bu be§ put, Nuh kavminin en buyiik putlanydir 
Sorira Nuh kavminden araplara ge~mi§ti. Mudd putu Kelb ogullanmn, 
Suva' putu Hemdan.kabilesinin, Yegus putu Muzhacin, Yeuk putu Mu
rad'm, Nesr putu da Himyer kabilesinin idi. Bu sebeple araplar onlara 
Mudd'un kulu, Yegus'un kulu gibi isimler takarlard1. Kitablarda da 
boyle denmi§tir. Bu ifadede mu§kiil bir taraf vard1r. ~oyle ki: Dunya 
tufan ile birlikte harab olmu§tur. Oyleyse o putlar nas1l geriye kalmi§ 
ve araplara intikal etmi§tir. Nuh (a.s.)un o putlan gemiye koyup sak
ladigml soylemek mumkun degildir. Qiinku Nuh peygamber, onlan yi
kip yok etmek i~in gelmi§ bir peygamberdi. Onlan koruyup te'yid et
mek i~in gemisine ald1gm1 soylemek nas1l mumkun olur? (Fahreddin 
Razi, _Mefatih el-Gayb, XXX, 143-144). 

--------~·00·--------

25- Gunahlanndan dolay1 bunlar suda boguldular, 
ate~e sokuldular ve Allah'tan ba~ka yard1mci da bulama
dilar. 

26- Nfih dedi ki: Rabbrm; kafirlerden yeryiizlinde 
yurd tutan hie; bir kimse b1rakma. 

27. --:- <;unku Sen onlan b1rak1rsan; k.uUann1 saptlnr"' 
lar. Kotuden ve oz kafirden ba~ka da eviad dogurmazlar. 



8124 iBN KESIR (CUz; 29; SQ.re: 71 

28 - Rabbim; beni, anam.I, babam.I, inanmi§ olarak 
evime gireni, mi.i.'min erkekleri ve mi.i.'min kad1nlan bag1~· 
la. ZaJimlerin de helakinden ba§ka bir §eyini artirma. 

C<Giinahlarmdan dolaYJ. bunlar suda boguldular.>> Bazilan bu ayet
teki ( ("""~lk>- ) kelimesini ( ~l!}z:>. ) ~:?eklinde okumu§lardlr. Ya
ni onlar fazlaca giinah i§lemeleri, giinahta 1srar etmeleri, kiifiir ve pey
gamberlerine muhalefette direnmeleri nedeniyle «Suda boguldular, ate- · 
§e sokuldular» Denizin dalgasmdan, cehennem ate§ine gotiiriildiiler. Ve 
Allah'tan ba§ka yard1mc1 da bulamad1lar. Onlar ic;in kendilerini Allah'
m azabmdan kurtaracak hi<;bir yardlffiCl imdada gelip yard1m etmedi. 
Bu ayet-i kerime, Allah Teala'nm §U kavli gibidir: «Nuh: Bugiin Allah'
m rahmetine eri§enden ba§kas1 ic;in Allah'm buyrugundan kurtulu§ 
yoktur, dedi.» (Hud, 43). 

ccNU.h dedi ki: Rabb1m; kafirlerden yeryiiziinde yurd tutan hie; bir 
kimse b1rakma.» Yeryiiziinde onlardan hic;bir ferd b1rakma. Bu nefy si
gasmm te'kidi kabilindendir. Dahhak ( 1~~ ) kelimesinin bir tek di
yar anlamma geldigini soylerken, Siiddi bu kelimenin yurd tutma an
lamma geldigini sayler. Allah Teala onun duasm1 kabul etti ve yeryii
ziinde bulunan biitiin kafirleri helak etti. Hatta Nuh'un kendi soyun
dan gelen oglu, babasmdan aynlarak: c<Daga sigm1nm, beni sudan 
kurtanr, deyince; Nuh: Bugiin rahmetine eri§enden ba§kasi ic;in Allah'
m buyrugundan kurtulu§ yoktur, dedi. Ve aralarma dalga girdi. Oglu 
da bogulanlardan oldu.» (Hud, 43) ibn Ebu Hatim der ki: Bana Yu
nus . ibn Abd'iil-A'la okuyarak ibn Abbas'tan nakletti ki; Rasulullah 
(s.a.) §Oyle buyurmu§: Eger Allah Teala Nuh kavminden bir ki§iye mer
hamet edecek olsayd1, bir kadma merhamet ederdi. 0 kadm suyu go
riince c;ocugunu ald1 ve daga c;1kt1. Su, daga eri§ince onu omuzuna c;I
kardL Su, omuzuna eri§ince c;ocugunu ba§ma koydu. Su, ba§ma eri§in
ce c;ocugunu eliyle yukan kald1rd1. Eger Allah, Nuh kavminden birine 

• merhamet edecek olsayd1 bu kadma merhamet ederdi. Bu hadis garib
tir. Ravileri ise giivenilir ki§ilerdir. Allah Teala Nuh (a.s.) ile beraber 
bulunan mii'minleri gemiyle kurtarmi§tl. Ki Allah bunlan gemiye al
masmi Nuh'a etretmi§ti. 

«<;iinkii Sen onlan b1rak1rsan; kullanm sapt1nrlar.» Eger onlardan 
birini sag b1rakacak olursan, kendilerinden sonra gelecek kullanm sap
tmrlar. «Kotiiden ve oz kafirden ba§ka da evlad dogurmazlar.» Kalbi 
kiifiirle dolu, amelleri bozuk c;ocuklar diinyaya getirirler. <;iinkii Nuh 
onlarm arasmda dokuz yiiz elli sene kalmi§tl ve onlarm durumunu tee
rube ederek c;ok iyi ogrenmi§ti. Sonra Nuh (a.s.) §6yle dedi: «Rabb1m; 
beni, anam1, babam1, inanml§ olarak evime gireni» Dahhak; mescidime 
gireni, diye mana vermi§tir. Ancak ayetin zahirine hamledilmesini onle-
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yecek bir mimi yoktur. Buna gore Nuh, evine mii'min olarak giren her
kes igin dua etmi§tir. Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize 
Ebu Abdurrahman ... ~pu Said'den nakletti ki; o, Rasulullah (s.a.)m 
§oyle buyurdugunu i§itmi§: Mii'minden ba§kas1yla arkada§llk etme, miit
takiden ba§kasi senin yemegini yemesin. Ebu Davud ve Tirmizi de Ab
dullah ibn Miibarek kanallyla ... Ebu Said'den bu hadisi naklederler. 
Sonra Tirmizi; bu hadisi ancak bu §ekilde biliyorum, der. 

«Mii'min erk~kleri ve mii'min kadmlan bagi§la.» Bu dua da biitiin 
mii'min erkekler ve ·kadmlar igindir. Hem dirileri hem oliileri ic;ine allr. 
Nuh (a.s.)a· uyarak boyle <1ua etmek miistahab olmu§tur. Nitekim me§
hur dua~ ve haberlerde de bu ifa~deler yer allr. 

«Zalimlerin de helakinden ba§ka bir §eyini artlrma.» Siiddi bura
daki ( 1~ ) kelimesinin, helak anlamma geldigini soylerken, Mii
cahid hiisrfm anlannm verir. Yani onlarm dii.nya ve ahirette yalmzca 
hiisramm art1nr. 

NUH SURESiNiN SONU 



CiNN SURESi 

(Mekke'de nazil olmU§tUr.) 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla 

1 - De ki: Bana vahyolundu ki, cinlerden bir topluluk 
u dinle:rni~ ve; dogrusu biz, ha;yrete dii~iiren bir Kur'an 
1 edik, demi~lerdir. 

2 - 0 ,'\dogru yola iletiyor. Biz de ona iman ettik. Ve 
b brm1za hi<; bir ~eyi ~irk ko~·mayacag1z. 

3 - Muhakka:k ki Rabb1huz1n ~an1 yiicedir. 0, · e~ ve <;o-
' edinmemi~tir. 

4 - Dogrusu bizim beyinsizimiz, Allah' a kar~1 yalan
soyliiyormu~. 

5 - Dogrusu ~oyle zannettik ki; insanlar 've cinler Al
a kar~1, asla yalan soyleyemezler. 
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6 - Dogrusu insanlardan baz1 kirrnseler; cinlerden bir
takim kimselere siginirlardi da onlann azg1nhklanni artr
nrlardL 

7 - Dogrusu onlar da sizin sandig1n1z gibi, Allah'1n 
yeniden kimseyi diriltemeyecegini sandllar. 

Cinnlerden Bir Topluluk 

Allah Teala, yiice Rasflliine emrederek kavmine; cinlerin Kur'an'l 
dinleyip onu dogrulayarak iman ettiklerini ve ona bagland1klanm ha
ber vermesini bildiriyor. Ve diyor ki: «De ki: Bana vahyolundu ki, cin
lerden bir topluluk onu dinlemi§ ve §6yle demi§lerdir: Dogrusu biz, hay
rete dii§iiren bir Kur'an dinledik. 0, dogru yola iletiyor.» Ba§anya ve 
dosdogru yola. «Biz de ona iman ettik. Ve Rabb1m1za hie; bir §eyi §irk 
ko§mayacag1z.» Bu makam, Ahkaf suresindeki §U ayete benzemektedir: 
«Hani Kur'an dinlesinler diye sana cinlerden bir taife yoneltmi§tik.» 
(Ahkaf, 29) Bu konuda varid olan hadisleri orada zikretmi§tik. Burada 

• tekranna gerek yoktur. 
((Muhakkak ki Rabb1m1zm §am yiicedir.» Ali ibn Ebu Talha, ibn 

Abbas'tan nakleder ki; «Rabb1m1zm §am.» kavlinden maksad, onun 
fiili, emri ve kudretidir: Dahhak ise ibn Abbas'tan nakleder ki; Allah'· 
m §am, kudreti, i§aretleri ve mahlukat1 iizerindeki nimetidir. Miicahid 
ve ikrime'nin de; Rabb1m1zm celali, diye mana verdikleri rivayet edil
mi§tir. Katade ise; Rabb1m1zm celali, azameti ve emri, der. Siiddi, Rah
b1m1zm emri yiicedir, anlannm verir. Ebu DerO.a, Miicahid ve ibn Cii
reyc'den de; Rabb1m1zm §am yiicedir, anlamm1 verdikleri nakledilir. 
Said ibn Ciibeyr ise buna, Rabb1m1z yiicedir, anlamm1 vermi§tir. ibn 
Ebu Hatim'in rivayet ettigi hadise gelince, burada Muhammed ibn Ab
dullah .ibn Yezid ... ibn Abbas'tan nakleder ki ( ~I ) k~limesi, baba 
anlammad1r. Eger cinler insanlarm atalan bulundugunu bilselerdi, as
ia Rabb1m1zm yiiceligi anlammdaki ifadeyi kullamrken ( ~..>~ ) de
mezlergi. Bu rivayetin isnad1 saglamd1r. Ancak ben bunun anlarrnm kav
rayamaqim. Belki bu isnadm bir k1sm1 dii§mii§tiir. Allah en iyisini bi
lendir. 

«0, e§ ve c;ocuk edinmerni§tir.» E§ ve c;ocuk edinmekten yiice ve 
miinezzehtir. Yani cinler §6yle demi§lerdir: Allah Teala'mn celal ve 
azameti yiicedir ve miinezzehtir. Miisliiman olup Kur'an'a inand1klan 
zaman, Allah'm c;ocuktan ve e§ten miinezzeh oldugunu belirtmi§lerdir. 
Sonra da <<Dogrusu bizim beyinsizimiz, Allah'a kar§l yalanlar soylii
yormu§.» Miicahid, ikrime, Katade ve Suddi; <<Bizim beyinsizimiz» kav
li ile, iblis'in kasdedildigini soylemi§lerdir. Siiddi de, Ebu Malik'ten 
naklede.r ki ( lkk..;. ) kelimesi zuliim anlamma gelir. ibn Zeyd de bu-
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na biiyiik bir zuliim diye mana vermi§tir. «Bizim beyinsizimizn kavli ile, 
Allah'm e§i ve ~ocuklan bulundugunu iddia eden herkesin i~ine girdigi 
bir cins isim kasdedilmi§ olmas1 da muhtemeldir. Bu sebeple cinler <<Bi
zim beyinsizimiz, Allah'a kar§I yalanlar soyliiyormu§.n demi§lerdir. Ya
ni miisliiman olmazdan once, batll ve yalan sozler soyliiyormw~. Ve mii- · 
teak1ben «Dogrusu oyle zannettik ki; insanlar ve cinler Allah'a kar§l 
asla yalan soyleyemezler. ll Biz, insanlann ve cinlerin Allah'a e§ler ve 
~ocuklar nisbet ederek, yalan soyleyeceklerini hi~ sanmami§tlk. Bu Kur'
an'I i§itip ona iman edince ogrendik ki; onlar bu konuda Allah'a yalan 
isnad ediyorlar. 

«Dogrusu insanlardan baz1 kimseler; cinlerden birtak1m kimselere 
sigmirlardi da onlarm azgmhklarmt artmrlardl.ll Biz, kendimizin in
sanlardan iistiin oldugumuzu kabul ediyorduk. Qiinkii insanlar bir va
diye veya ~olde yalmz bir yere gittikletinde, bize s1gmiyorlard1. Nitekim 
araplann cahiliyet doneminde adetleri boyle idi. Gittikleri yerdeki bii
yiik cinniye s1gm1rlar ve kendilerini ra:hats1z edecek __ kotiiliigtin ba§la
rma gelmesinden korunmaya ~ah§1rlard1. Nitekim onlar kendi dii§man
larmm baskm1 halinde biiyiik bir adamm yanma s1gm1r, onun pen~esi 
altmda emniyyet bulmaya ~ah§Irlardl. Ayn(m bunun gibi bir yere var
diklarmda da o yerin en·puyiik cinnisine s1gimrlard1. Cinler insanlann 
korku halinde kendilerine s1gmdiklanm goriince «Bu, onlan;n azgmhk
larlpl artmrlardl.ll . korku deh§et ve iirpertilerini. Boylece onlardan da
l'ta fazla .korkup daha ~ok s1gmmaya ba§ladilar. Katade'nin dedigi gibi, 
( ~J · ) keliinesi, giinah anlamma da gelir. Boylece cinler onlara sal
dirmakta daha ciir'etkar davramrlard1. Sevri, Mansur, kanahyla ibra
him'den nakleder ki; «Onlarm azgmhklanm art1nrlard1n kavline; cin
ler onlarm aleyhinde daha ciir'etli davramrlard1, anlamm1 vermi§tir. 
Siiddi der ki: Ki§i ailesiyle evinden ~1kar, bir yere konaklar ve §Oyle 
der.di: Cinlerden bu vadinin efendisine s1gmmm. Bana, mahma, ~ocugu
ma veya hayvamma zarar verilmesinden ona s1gmmm. Siiddi der ki : ., . 
Onlar Allah'1 b1rak1p ta cinlere s1gmmca, cinler de artlk onlara kar§I · 
azgmhklanm ve eziyetlerini daha da artmrlard1. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Said, ikrime'nin §i:iyle dedigini bil
dirdi: insanlar, cinlerden korkup ka~hklan gibi, cinler de insanlardau 
korkup ka~arlardl. insanlar bir vadiye indiklerinde, cinler ka~tllar. ·o 
toplulugun ba§I; biz bu vadinin halkmm efendisine Slgmmz, deyince 
cinler; bizim onlardan korkup kagtlgimiz gibi onlar da bizden korkup 
ka~1yorlar, dediler vc insanlara yakla§tllar, onlarm delirmelerine ve 
ak1llanm yitirmelerine sebep oldular. i§te Allah Teala'nm «Dogrusu in
sanlardan baz1 kimseler; cinlerden birtaklm kimselere sigimrlardl da 
onlarm azgmhklanm artlnrlardu kavlinin manas1 budur. Ebu'l-Aliye, 
Rebi' ibn Enes ve Zeyd ibn Eslem ( ~J ) kelimesinin, korku anlam1-

T efsir ; C. XIV, F . 510 
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na geldigini soylerler. Avfi de ibn Abbas'tan bunun, gi.inah anlamma 
geldigini nakleder. Katade de boyle demi§tir. Mi.icahid ise; kafirlerin 
azgmhgm1 artmrlar, diye mana vermi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Kerdem ibn Ebu, Saib el-An
sari'nin §oyle dedigini nakletti: Ben bir ihtiyac; nedeniyle babamla be
raber Medine'den <;Iktlm. Bu, Rasulullah (s.a.)m Mekke'de ilk amlma
ya ba§land1g1 donemlerde idi. Bizim geceleyin yatacag1rmz yer bir da
var ~;obanmm yam oldu. Gece yans1 olunca bir kurt gclip koyunu ald1, 
ka<;Irdl. Qoban kO§Up dedi ki: Ey vadinin i'mar edicisi kom§una yar
dim et. Gormedigimiz bir ses §oyle dedi: Ey kurt b1rak onu. Koyun ko
§a ko§a gelip si.iri.ini.in arasma girdi. Ona hie; bir §ey olmami§tl. Bu SI
rada Allah, Mekke'deki Rasuli.ine: <cDogrusu insanlardan baz1 kimse
ler; cinlerden birtakii'Il: kimselere s1gmirlard1 da· onlarm azgmhklanm 
arttmrlardl.» ayetini inzal buyurmu§tU. Sonra ibn Ebu Hatim de:t:Jd: 
Ubeyd ibn Umeyr, Mi.icahid, Ebu'l-Aliye, Hasan, Said ibn Ci.ibeyr ve 
ibrahim en-Nehai'den de buna benzer bir rivayet nakledilmi§tir. Bu ku
zuyu kapan kurdun, insanlan korkutup i.irki.itmek isteyen bir cinni ol
masi mi.imkiindi.ir. Sonra yakmmda bulunan sesten dolayt onu geri iade 
etmi§tir. Maksad1, o kulu sap1tlp ki.ic;i.ik dii§iirmek ve Aliah'm dininden 
dl§ari <;Ikarmak olabilir. Allah en iyisini bilendir. 

«Dogrusu onlar da, sizin sand1gm1z gibi, Allah'm yeniden kimseyi 
diriltemeyecegini sand1lar.» Bu si.ireden sonra Allah'm bir dana pey
gamber gondermeyecegini zannettiler. Kelbi ve ibn 1 Cerir boyle mana 
vermi§lerdir. 

----- i Z A HI-----

Razi'ye GOre Cinlerin Varh~ ve Yap1s1 

Bu ayette baz1 mes'eleler vard1r: 

Birinci Mes'ele : Eski ve yeni, bi.iti.in insanlar cinlerin varhg1 ve 
yoklugu konusunu tartl§IDI§lardir. Felsefecilerin c;ogunlugundan nakle
dilen ac;1k ifadeye gore, onlar cinlerin varhgm1 inkar etmi§lerdir. ~oy
le ki: Ebu Ali ibn Sina Hudud el-E§ya isimli risalesinde der ki: Cinn; 
havai bir canh olup muhtelif §ekill~re girer. Sonra bu, ismin apklan
masmdan ibarettir, diye ekler. Bu ismin ac;1klamasmdan ibarettir, so
zii; bU ta'rifin bU laf1zla kasdedilen manamn a<;Iklamasmdan ibarettir, 
yoksa bu ismin haric;te varhgmm gerc;ek oldugunu ifade etmez, demek
tir. Peygamberleri tasdik eden din mensubl::~.nmn hepsi de cinlerin var- . 
hgmi kabul etmi§lerdir. Keza antik filozoflanri bi.iyi.ikleri ile ruhaniyyet 
sahiplerinin hepSi de cinlerin varhgm1 kabul etmi§ler ve bunlara si.ifli 
ruhlar adm1 vermi§lerdir. Onlarm iddiasma gore; si.ifli ruhlar icabet 
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baklmmdan en h1zh, kuvvet bak1mmdan en guc;suz varhklard1r. Feleki 
ruhlar ise; itabet baklmmdan en yava§, ama kuvvet bakimmdan en 
guc;lti varhklard1r. Cinlerin varhgm1 kabul edenler de iki gorti§e ayn
hrlar: Bunlardan bir k1sm1, cinlerin cisim olmad1klan gibi cisimlerehu
IUI etmi§ de olmad1klanm idctia ederler ve cinlerin kendiliklerinden ka-:
im cevherler olduklanm soylerler. Sonra §Oyle derler: Bundan cinlerin · 
Allah'm zatma e§it bir varhk yap1sma sahip olmalanm soylemek gere
kir, denemez. <;unku onlarm cisim sahibi olmamalan, soyutlanmi§ bir 
cismaniyete de sahip bulunmamalan bir olumsuzla§tlrmadlr. Olumsuz
lukta ortakhk ise mahiyyette ortakhg1 gerektirmez. Sonra derler ki: Cin 
ad1 verilen bu zatlar, olumsuzla§tlrmada ortak olmalarma ragmen ma
hiyyet bak1mmdan farkh ttirlerdir. Arazlarm mahiyyetlerinin bir ye
re gerek duyma konusunda e§it olmalarma ragmen farkh olmalan gi
bidir. <;tinku bir k1sm1 iyi, bir k1sm1 kottidtir. Bir k1sm1 iyiligi seven §e
refli zatlard1r, bir k1sm1 da §erleri ve kottiltikleri seven hasis ve a§ag1hk 
zatlard1r. Allah'tan ba§ka kimse, onlarm ne say1lanm bilir, ne ttirlerir~.i, 
ne de s1mflanm. Ve yine onlar derler ki: Cinlerin mucerred varhklar ol
malan, iyilikleri bilip onlan yapmaya muktedir olmalanm engellemez. 
Bu rUhlar gorebilirler, duyabilirler, haber bic;imindeki halleri ogrenebi
lirler ve ozel fiilleri yapabilirler. Bunlarm mahiyyetlerinin muhtelif ol
dugunu belirttigimize gore, §Uphesiz ki be§er guctinun yetmeyecegi ag1r 
i§ler yapmaya muktedir olmalarma gore ttirlerinin degi§mesi de uzak 
sayllmaz. Aynca bunlarm ttirlerinden her bir turun, bu atemdeki ci
simlerden her birine has ozel. bir ttirle ili§ki kurmas1 da uzak say1lamaz. 
T1bbi delHJer gosteriyor ki; natlk nefse ilk ili§en §ey -ki insan ancak 
onunla insan olmaktad1r- ruhlardlr. Ruhlar; Iatif, buhar ozellikli ci
simlerdir. Kanm parc;alarmm en incesinden ve kalbin sol tarafmda olu
§Urlar. Sonra camn bu ruhlara ili§mesi nedeniyle bu ruhlarm sirayet 
ettigi organlara da ili§irler. Aynca bu cinlerden her birinin, havanm 
parc;alarmdan bir parc;aya ili§mesi de uzak saYilmaz. Bu hava parc;as1, 
o ruha ili§en ilk §ey olur. Sonra havamn yogun diger cisimde ak1p sey
retmesi ile o ruhlarla ili§kileri gerc;ekle§ir ve o kesif cisimlerde tasarruf 
edebilirler. :insanlardan bazllan da cinlerle ilgili olarak bir ba§ka yol 
zikretm..i§lerdir. Onlar derler ki: Bu be§eri ruhlar ve natlk nefisler, be
denlerinden aynlmca; ruhani alemde ruhani Slrlarm apklanmasl nede
niyle kuvvet ve kemal bak1mmdan ilerledikc;e, tesadtifen o bedenden ay 
nlan ruhun bulundugu bedene benzer bir ba§ka beden yeniden meyda
na gelecek olursa, o benzerlik nedeniyle aynlrm§ olan o ruhun herhangi 
bir §ekilde bu bedene ili§mesi gerc;ekle§ebilir. Bu aynlan ruh, o bedenin 
fiillerinde ve yonetiminde yardimcisl gibi olur. <;unkti birle§menin ne
deni aym cinsten olmaktlr. Bu durum haYirh rUhlarda meydana gelirse 
bu yard1mc1ya melek ve bu yard1ma da ilham ad1 verilir. Kotu ruhlarda 
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ger<;ekle§irse, o yardimciya §eytan ve onun yard1mma da vesvese adi 
verilir. 

lkinci gorii§: Cinler cisimdirler. Bu gorii§ii serdedenler de iki ay
n kanaata aynlmi§lardir: Bunlardan bir kiSffil, cisimlerin mahiyyet
leri bak1mmdan muhtelif oldugunu, aralarmda bir tek ortak nitelik 
bulundugunu ve bunun da biitiiniiyle yer, mekan ve cihette meydana 
gelmeleri oldugunu ve aynca uzunluk, derinlik ve geni§lik nitelikleriy
le nitelenmi§ oldugunu iddia ederler. Biitun· bunlar ise s1fatlara i§aret
tir. Sifatlarda ortakhk, mahiyyetin tamammda ortakhg1 gerektirmez. 
Mahiyyetin tamammda birbirinden farkh olan §eylerin, bir tek lazim
da ortak olmalarmm miimkiin olmadigi sabit bulunmaktadir. Bunlar 
derler ki: Bir kimse cisimlerin benzerligi esasma dayanarak aleyhte de
lil getiremez. Cisim; cisim olmas1 bakimmdan, bir tek ta'rifi ve bir tek 
hakikati vard1r. Binaenaleyh cisim olmas1 bak1mmdan cismin mahiy
yetleri arasmda bir farkllhk bulunmamasi gerekir. Eger farkhllk var
sa, bunun cismin iizerine eklenen bir kavramdan meydana gelmesi icab
eder, diyerek cisimlerin benzerligi iizerinde delil getiremez. Aynca bi
zim, cismi; latif ve kesif, ulvi ve siifli olarak ayumam1z miimkiin ol
dugu i~in ve aynlma nedeni biitiin aymmlarda ortak oldugu i~in, bii
tiin aymmlar cisim olu§ bak1mmdan ve farkhhk yoniinden ortaktirlar. 
Bu da anca,k bu s1fatlarla yani latiflik ve kesiflik sifatlanyla, ulvi ve 
siifli olu§ s1fatlanyla ger~ekle§ebilir . Onlar derler k~: Bu iki delil de 
zay1ftir. Birinci delil zayiftir, ~iinkii biz §oyle diyebiliriz: Cisim, cisiin 
olmas1 bak1mmdan onun bir tek ta'rifi ve bir tek hakikati vard1r. Araz 
da araz olmas1 bakimmdan, tek bir ta'rifi ve tek bir hakikati vard1r. 
Buradan arazlarm mahiyyetin hepsinde e§it olmas1 geregi ortaya ~Ikar. 
Halbuki hi~ bir ak1l sahibi bunu iddia edemez. Felsefecilere gore; ger~ek 
arazlar arasmda zat olu§ bakimmdan ortakhk hi~ yoktur. <;iinkii ara
larmda bir ortakhk mikdan ger~ekle§mi§ olsaydi, o ortak olunan mik
dar araz i~in cins olurdu. Eger bu cins olsayd1, dokuz yiice cins ol
maz, aksine bir tek cinsin tiirleri olurdu. Bu, sabit olduguna gore; biz 
deriz ki: Araz olmalan bak1mmdan arazlarm bir tek hakika ti vard1r. 
Bu elbette ki aralarmda ortak bir zat olu§un bulunmasmi gerektirmez. 
Kaldl ki mahiyyetin tamammda e§it olmasl bir yana, zat olU§ bakimm
dan bir ortakhg1 da gerektirmez. Cisim i~in durum neden boyle olma
sm? Nas1l arazlar mahiyyetin tamam1 bak1rmndan birbirinden farkh 
.ise; sonra bu farkhhk da anz olan bir nitelikte e§it ise -ki bu, konul
mu§ olan §eye araz olmas1d1r- aym §ekilde mahiyyetin biitiinliigii ba
kimmdan cisimlerin mahiyyetinin farkll olmas1 da caizdir. Daha sonra 
anzi olan bir nitelikte bunlar e§it olur ki, bu biiyii ile i§aret edilen ~ey
dir ve bir yer ve mekanda · ger~ekle§ip ii~ boyutla nitelendirilir. Bu ih
timalin bertaraf edilmesi asla miimkiin degildir. 
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ikinci delile gelince; derler ki: Cismi latif ve kesif olarak ikiye ayir
mak miimkiindiir. Ancak bu aymm da araz bak1mmdan c,:eli§iktir. Qiin
kii arazm kemmiyyet ve keyfiyyet olarak ikiye aynlmas1 miimkiindiir. 
Zat bak1mmdan biitiin zat olu§ta e§itlik bir yana, ortak bir mikdarm 
bulunmas1 gerekmeyebilir. Oyleyse burada durumun aym olmas1 da 
neden caiz olmasm. '*'nca cisimlerin muhtelif olmalan konusunun im
kansiz bulunmad1g1 sabit olduguna ve bu ihtimalin bat1l olmasm1 gos
teren bir delil bulunmad1gma gore, onlar derler ki; Havai olan baz1latif 
cisimlerin mahiyyet bak1mmdan hava .tiiriinden farkh ve ona aykm 
olmasl imkans1z say1lamaz. Aynca bu mahiyyetin kendisi ic,:in ozel bir 
bilgiyi gerektirmesi ve garib fiilleri yapma~ ic,:in ozel bir giice sahib bu
lunmasl da uzak say1lamaz. Bu takdirde cinlerin varhgm1 soylemek ac,:1k 
bir ihtimal olacag1 gibi, muhtelif §ekilleri alabilmelerini soylemek de 
ac,:1k bir ihtimal olacaktlr. 

ikinci gorii§: Cisimler mahiyyetin biitiinii bak1mmdan e§ittirler, 
soziidiir. Bu gorii§ii serdedenler de iki k1sma aynhrlar: 

Birinci Grup: Bunlar hayat ic,:in biinyenin §art olmad1gm1 iddia 
edenlerdir. E§'ari'nin 've ona tabi olanlarm cumhurunun gorii§ii budur. 
Bu konuda onlarm delili hem ac,:1k, hem de kuvvetllidir. Nitekim onlar 
derler ki: Eger hayat ic,:in biinye §art olsayd1, o zaman ya; bir tek hayat 
biitiin hayat boliimlerinin toplam1yla gerc,:ekle§mi§tir, denirdi, ya da 
hayat boliimlerinden herbirinde kendine has ayN~bir hayat gerc,:ekle§-

' mi§tir, denirdi. Birincisi muhaldir. Zira bir tek arazm bir anda birden 
c,:ok yerlere yerle§mi§ olmas1 ma'kul degildir. ikin'cisi de aym §ekilde 
batlld1r. Qiinkii cismin, kendisinden meydana geldigi parc,:alar e§ittirler 
ve onlardan her birinde mevcud olan hayat, diger parc,:asmda mevcud 
olan hayata e§ittir. Bir §eyin hiikmii ne ise benzerinin de hiikmii odur. 
Eger hayatm bu parc,:adaki varolU§U o hayatm varhg1m gerektiriyorsa 
bu ihtiyac,:, diger noktadan da var demektir. Bu da sonsuz donii§iimu g~
rektirir ki, sonsuz donii§iim muhaldir. Boyle bir ihtiyac,: soz konusu de
gilse; o takdirde bu parc;adaki hayatm ikinci parc;adaki hayatm varolu
§Una dayanmad1g1 ortaya C,:Ikmaktadir. Bu dayanma batll olduguna go
re, bir parc;amn hayat, ilim, kudret ve irade gibi niteliklerle nitelenmi§ 
olmasmm dogn,Ilugu sabit olmakta, biinye §arttlr, sozii de boylece batll 
olmaktad1r. E§'ari'ler derler ki: Mu'tezile'nin deliline gelince; onlara 
gore biinye §arttlr ve bu ancak istikra yoluyla bilinir. ~oyle ki: Biz ne 
zaman biinyenin bozuldugunu gorsek, hayatm da yok oldugunu gor
mekteyiz. Biinye bozulmaymca hayat siirdiigiine gore, hayatm biinye
ye dayah olmas1 icabetmektedir. Ancak bu gorii§ sakattlr. Qiinkii istik
rar kesin bir gereklilik ifade etmez. ~u halde goriilmeyenin durumunun 
goriilene gore oldugunun delili nedir? Aynca bu soz ancak adetlerin yir
tllmasmi reddedenlerin gorii§iinde d~gru rolabilir. Adetlerin y1rtllmas1 



8134 tBN KESIR (Cilz: 29; SQre: 72 

ru caiz gorenlere gore ise bu gorii:J uygun dii§mez. Baz1 §eylerin adet yo
luyla, baz1larmm da viic~b yoluyla ger~ekle§mesini soyleyerek, aralann
da fark oldugti gorii§ii ise asla ~Ikl§ yolu olmayan salt bir tahakkiim
diir. Oyleyse hayat i~in biinyenin §art olmad1g1 sabit bulunmaktadlr. 
Bu sabit olunca, Allah Te!ila'mn bir tek cevh.erde pek ~ok §eylerin bil
gisini ve ~ok zor §eylere gii~ yetirme imkamm yaratmas1 da uzak gorii
lemez. Bu durumda cinlerin varllgmm miimkiin oldugunu soylemek 
a~1kllk kazamr. ister onlarm bedenleri latif olsun, ister kesif. ister par-

. ~alan biiyiik olsun, ister kii~iik. 
ikinci Gorii§: Hayat i~in biinye §arttlr. Zor fiilleri yapabilmek i~in 

rhutlaka biinyede dayamkllllk bulunmas1 gerekir, diyenlerin gorii§iidiir. 
Burada blr ba§ka mes'ele ortaya ~1kmaktad1r: . ~oyle ki: Goriilen nesne
nin ortada haz1r bulunrrias1, engellerin kalkrm§ olmas1, uzak yakm §art
larm ger~ekle§mi§ olmas1 ve duyulann salim olmas1, -ama buna ragmen 
ictrakin ger~ekle§ememesi miimkiin miidiir, degil midir? Veya boyle bir 
durumun aklen imkans1z olmas1 nas1ld1r? E§'ari ve tarafdarlan bunu 
caiz goriirler. "Mu'tezile ise bunun aklen imkansizllgma hiikmeder. E§'
ari, gorii§iinii birka~ baklmdan akli ve nakli delillere dayand1nr. Akli 
delll · ikidir: 

a) '":Biz, uzakba.n biiyiigii kii~iik goriiriiz. Bun'un sebebi yalmzca 
uz~kta ·bulunan o §eyin boliimlerinden bir k1smm1 goriip diger bir kis

. mm1 gormememizdir: Halbuki duyularm o goriil~n par~alara nisbeti ve 
oteki biitiin §artlar, goriilmeyen par~alara nisbetiyle aymd1r. Oyleyse 
duyuH:mn saglam, goriilenin ortada, . §artlarm ger~ekle§mi§ ve engelle
rin bulunmamasma ragmen idrakin mutlaka gerekecegini soylemenin 
miimkiin olmayacagml ogrenmi§ bulunuyoruz. 

b) Biiyiik bir cisim ·demek on,u birle§tiren par~alarm toplam1 de
mektir. Biz belirli bir mikdardaki uzakllkta bulunan biiyiik cismi gor- · 
diigiimiizde, onun par~alanm da gormii§ oluruz. Bu par~laru~ goriil
mesi obiir par~amn goriilmesi §artma bagh olabilecegi gibi olmayabi- · 
lir de. Eger; baglld1r, denirse bu sonsuz donii§iimii gerektirir. Zira par
~alar e§ittir. Eger bu par~anm goriilmesi obiir par~anm goriilmesine 
muhta~t1r denirse; o par~amn goriilmesi de ·bu par~amn goriilmesine 
muhta~ olur ki bu takdirde sonsuz donii§iim icabeder. Eger boyle bir 
ihtiya~ sozkonusu degilse bir tek cevherin, o derece mesa:feden goriil
mesi miimkiin olur. Aynca bilinmektedir ki; o birtek cevher, diger cev
herle ona eklenmeksizin tek ba§ma ger~ekle§ecek olursa, o goriilmez. Bu
radan ogreniyoruz ki; §artlarm hepsinin bulunmas1 halinde de. gorme 
vacib degil caizdir. Mu'tezile ise _buna· §Oyle kar§l ~1kar: Eger biz bunu 
caiz goriirsek, oniimiizde dayul ve zurnalarm bulunmasm1 ve onlar1 
gormemeyip, duymamamizin da miimkiin oldugunu caiz gormemiz ge
rekir. Biz diger normal hallerle onlara kar§I ~1kacak olursak deriz'· ' ;. : 
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Oyleyse deniz sularmm altm ve gumu§, daglarm yakut ve zebercede 
donft§ebilmesini de caiz goruruz, ya da gokte oyle bir hal oldu ki, bin 
tane ay ve gune§ gozu kapadL Sonra a<;1ld1gmda Allah Teala onlan yok 
etti ·de, Mu'tezile bunu ay1rmaktan aciz kaldL Bu §a§kmhktaki sebeb, 
Mu'tezile'nin bu ardarda gelen mes'elelere ah§kanhk nedeniyle bak1p 
birbirini gerektirdigini, bir k1smmm da birbirini gerektirmedigini veh,.. 
metmeleri ve saglam bir kanun koyamamaland1r. iki konu arasmdaki 
farkhhg1, saglam bir noktadan kavrayamad1klan · i<;in mes'ele onlara 
karma§Ik gelmi§tir. Aslmda gerekli olan §ey, hepsinin arasm1 e§itle·- .~ 
mek ve hepsine de vacibtir diye hukum vermektir ki, filozoflar boyle 
derler .. Ya da hepsine birlikte vacib degildir demek gerekir ki E§'ariler 
boyle derler. Arada farkhhk gozeterek tahakkum etmeye gelince; bu, 
uzak bir ihtimaldir. Bu husus sabit olduguna gore, cinlerin varhgm1 
kabul etmenin de caiz oldugu ortaya <;1k1yor. c;unku onlarm cisimleri 
her ne kadar kesif ve kuvvetli ise de bu durum gorUimemelerini imkan
siz k1lmaz. Bu, E§'ari'nin sozudur. Bu vecihlerin tafsilatl bundan ibaret
tir. Ben bu Mu'tezililere hayret ediyorum. Onlar Kur'an'da sabit olan cin 
ve melek gibi varhklann bulunu§unu takdik ediyorlar sonra da mezheple
rinde 1srar ediyorlar. Kur'an; meleklerin zor i§ler yapmaya gu<; yetiren 
buy'(ik kuvvete sahip olduklanm, cinlerin de boyle oldugunu belirtmekte- ' .. . 
dir. Bu kudret ise, ancak katl ve kesif organlarda bulunabilir. Oyle is.e 
meleklerin ve cinlerin de kesif ve katl organlara sahip olmalan gerekir. 
Aynca melekler surekli bizim yamm1zda haz1rd1rlar ki, bunlar Hafaza 
melekleriyle, Kirameyn Katibeyndir. l<:eza ruhlann kabzedili§i esnasmda 
da haz1r bulunurlar. Aynca Rasulullah'm yanmda da haz1r bulunur
lardi ve onun ashabmdan hi<; birisi onlan .gormezdi. Ayn1 §ekilde olum 

· do§eginde olan kimsenin . yamnda oturan. halk da meleklerden hi<; bi..: 
rini gormez. Kesif varhklarm haz1r bulunduklan anda gorunmeleri ge
rekiyor ise, biz bunlan neden gormuyoruz. Eger gorUimeleri gerekmez: 
se, zaten onlarm mezhepleri batll olmu§ oluyor. Eger melekler kesif ve
katl olm~dan gu<; ve kuvvet nitelikleriyle nitelenebiliyorlarsa, hayat i<;in 
bunye §arttlr sozu boylece bat1l olmaktad1r. Eger onlann canh, Iatif 
cisimler oldugunu, ancak Iatif olduklan i<;in zor i§leri yapmaya gu<;le
rinin yetmedigini soyluyorlarsa bu da Kur'an'm hukmunu a<;Ik<;a in
kardir. K1sacas1 onlann bu garib goru§leriyle meleklerin ve cinlerin . 
varh~m kabul etmedeki halleri son derece tuhaft1r. Ke§ke onlar a<;Ik
laYICI delil yerine mezheplerinin dogrulugunu gosterecek uydurma §Up
heler nakletmi§ olsalar. Bu konudaki . incelik ve mu§killerle ilgili dik
k~t <;ekilecek hususlar bunlardan ibarettir. Tevfik Allah'tand1r. 

ikinci Mes'ele: Hz. Peygamber'in cinleri gorup gormedigi konu
sunda farkh rivayetler vard1r. Birinci gorft§ -ki bu ibn Abbas'm goru-
12Udur- . Rasulullah (s.a.) cinl'eri gormemi§tir. ibn Abbas der ki : Mu-
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hammed (s.a.) ile isa (a.s.) arasmdaki donemde cinler goge gidiyorlar 
ve gokteki haberleri dinliyor ve gelip onu kahinlere anlatlyorlardl. Al
lah Teala Hz. Muhammed'i peygamber olarak gonderince; gogu koru
du ve §eytanlarla goklerin arasma engel koydu. Onlan ta'kib eden alev
li ate§ler gonderdi. Onlar donup iblis'e gelerek durumu haber verince, 
iblis; mutlaka bunun bir sebebi olmalld1r, dedi. Yeryuzunun Dogularm1 
ve Batllanm gezin "Ve bu sebebi ara§tlrm, dedi. Bu ara§tlncilardan bir 
topluluk Ttihame'ye geldiler ve Rasulullah (s.a.)1 Ukaz panaymnda sa
bah namazm1 ashab1yla birlikte k1lar buldlilar. Kur'an'1 i§itince ona 
kulak verdiler ve; Allah'a andolsun ki sizinle gogun haberi arasma, ' gi-

. ren engel i§te budur, buradad1r, dediler. Sonra kavimlerine donup; Ey 
I 

kavmimiz; biz garib bir Kur'an i§ittik, dediler. Boylece Allah Teala on-
lann bu durumunu gaybla ilgili olarak Muhammed (s.a.) bildirdi ve: 
«De ki bana vahyolundu ki. .. » ayetini indirdi. ibn Abba13 der ki: Bu 
hadise Hz. Peygamberin cinleri gormediginin delilidir. <;unku Peygam
ber onlan gormti§ olsayd1, bu vak'amn bilgisi vahye isnad / edilmezdi. 
Zira go:z;lemle bilinen §eylerin varllg1, vahye isnad edilmez. Alevli ate§
lerle ta'kib edilenler §eytanlardir. Kur'an'1 i§itenler de cinlerdir. 0 hal
de bunun ikisinin aras1 n51s1l birle§tirilir? denirse; biz deriz ki:_ Burada 
iki vecih vard1r: birincisi; cinler §eytanlarla beraber idiler. ~eytanlarm 
pe§ine alevli ate§ler gonderilince; onlarla birlikte bulunan cinler ha-' 
berleri soru§turmaya ba§lad1lar. ikincisi; alevli ate§lerle ta'kib edilen
ler cinlerdendir. Ancak onlara (<§eytanlar>J denmesinin sebebi, ayette 
«insan ye cin §eytanlarmv) (En'am, 112) denilmesidir. <;unku §eytan, 
Allah'a itaattan uzak ·bulunan her isyankard1r. Kur'an'1 dinleyen bu 
cinlerin kimler olduklan konusunda ihtilaf edilmi§tir. As1m, Zerr'den 
nakleder ki; Zevbea ve arkada§larmdan bir grup Mekke'ye geldiler Ra-· 
sUlullah (s.a.) m ' k1raetini dinlediler, sonra da donup gittiler. i§te Al
lah Teala'nm «Sana yinlerden bir taife yoneltmi§tik.» (Ahkat, 29) kav
linin manas1 budur. Denildi ki: Bunlar, ~eysaban'dan idiler. Bunlar, cin
lerin say1ca en gok _alan koludur. iblis'in askerlerinin hepsi bunlardan
dir. 

ikinci gorti§; Abdullah ibn Mes'ud'un gorti§tidur. Buna gore, Al
lah Teala peygamberini, cinlere Kur'an'1 okumak ve onlan islam'a da
vet etmek igin gondermi§tir. ibn Mes'ud der ki: RasUlullah (s.a.); ben 
cinlere Kur'an okumak igin gitmekle emrolundum, kim benimle beraber 
gelir? deyince ashab1 susmu§tu. Sonra ikinci kez dedi, yine sustular. 
Sonra ugiincii kez deyince Abdullah ibn Mes'ud der ki: Ben seninle 
gelirim ey Allah'm Rasulti, dedim. Abdullah ibn Mes'ud der ki: Rasu
lullah (s.a.) kalkt1 ~uayb ibn Ebu Diibb'iin yakmmdaki Hacil.n denilen 
mevkie gelince, bana bir gizgi gizdi ve; buraYI a§ma, dedi. Sonra Hacun'u 

) .. _ 

gegti ve benekli 1at §eklindeki sanki buyiik bedenli, kiigiik ba§h erkekler 
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gibi ki§iler onun etrafmda topland1lar. Kadmlann def c;almas1 gibi def 
c;allyorlard1. Nihayet onu sa.rdllar. 0 gozumden uzakla§tl. Ben kalktlm, 
eliyle benim oturmam1 i§aret etti, sonra Kur'an'1 okudu. Sesi devarpll 
ytikseliyordu. Onlar yere yapi§tl. Ben onlann sesini duyuyor ancak ken
dilerini duyam1yordum. Bit ba§ka rivayette de hadis §Oyledir: RasUlul
lah (s.a.)a sen nesin? dediler. 0; ben Allah'm peygamberiyim, dedi. Se
nin boyle olduguna §ehadet edecek kim var? dediler. Rasulullah (s.a.); 
§U agac;, dedi. Ey aga<; gel, deyince, aga<; dallanm yerde suruye suruye 
geldi ve Rasulullah'm online dikildi. Rasulullah (s.a .) buyurdu ki: Ba
na nas1l §ehadet edersin? Agac;; senin Allah'm Rasulu olduguna §eha
det ederim, dedi. Rasulullah (s.a.) ; ona git, dedi o da geldigi gibi donup 
gitti, nihayet eski yerinde oldugu gibi durdu. Abdullah ibn Mes'ud der 
ki: Rasulullah (s.a.) benim yamma gelince; yamma gHmek mi istedin? 
dedi. Ben; evet ey Allah'm Rasulu, dedim. Rasulullah (s.a.) buyurdu 
ki: Bu senin ic;in mumkun degildi. Cinler Kur'an'1 dinlemek uzere gel
mi§lerdi. Sonra donup kavimlerini uyarmak uzere gittiler. Benden az1k 
istediler, ben de onlara kemik ve deve pisliklerini az1k olarak verdim. 
Hie; bir kimse kemik ve deve pisligi ile guzelle§mek istemesin. 

iyi bil ki rivayetleri yalanlamanm imkam yoktur. ibn Abbas ile 
ibn Mes'ud'un gorti§lerini birkac; yonden birle§tirmek mumkundur: 

a) Olabilir ki ibn Abbas'm zikrettigi hadise once cereyan etmi§
tir. Bunun uzerine Allah Teala ona bu sureyi indirmi§tir. Sonra da Ab
dullah ibn Mes'ud'un naklettigi gibi cinlerin yamna gitmekle emrolun
mu§tur. 

b) Cin hadisesinin bir kere gerc;ekle§mi§ oldugunu farzetme duru
munda Rasulullah (s.a .) onlara gitmek ve kendilerine Kur'an okumak
la emrolunmu§tur. Ancak Rasulullah (s.a.), onlarm ne dediklerini ve ne 
yapt1klanm bilmiyordu. Bunun uzerine Allah Teala kendisine §oyle ve 
§Oyle oldu ve §oyle dediler diye vahyetmi§tir. 

c) Vak'a bir kere cereyan etmi§tir ve Rasulullah (s.a.) da onlan 
gormti§, sozlerini i§itnii§tir. Onlar da kendisine Jman etmi§lerdir. Son
ra kavimlerine donduklerinde hikaye tarz1yla kavimlerine, cereyan eden 
olaYI nakletmi§lerdir. i§te: ccDogrusu biz garib bir Kur'an dinledik.» 
sozleri bunun anlatlmmdan ibarettir. Onlar; §Oyle ve §6yle oldu, de
mi§lerdir. Allah Teala da Muhammed (a.s.)e lonlarm kavimlerine ne 
soylediklerini anlatmak uzere bu ayeti vahyetmi§tir . 

Bu §ekillerin her uc;U de muhtemeldir, ancak yalanlama imkam 
yoktur. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XXX, 148-153). 

Cinnlerin Mahiyeti 

Cinn; cins ismidir. Mufredi, cinni'dir. incillerde ve sair eski kitab
larda eski ve yeni milletlerde zikrolunagelmi§tir. Frenklerin (genie), La-
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tinlerin (genius) dedikleri de budur. En'am suresinde buyuruldugu iize
re, Allah'm gizli mahluku olan cinleri mii§rikler, uluhiyyet derecesine 
~Ikanp Allah'a ortak ko§IDU§lardi ve o suretle Allah'a ogullar ve kizlar 
uydurup cehaletle onlara taprni§lardi. Saffat suresinde buyuruldugu 
iizere, Allah ile Cinniler arasmda bir neseb uydurmu§lar, ma'budlarm 
dogma ve <;;ogalma fikrine zahib olmu§lar, bir takimlan da cinlerin gay
hi bildiklerine i'tikad ederek o suretle onlann tesallut ve istilalarma se
bebiyyet vermi§lerdi. Bu batil akideler miiteaddid ayetlerde redd ve ib
tal olundugu gibi, bilhassa bu surede Allah'm birligi ve biiyiikliigii ve 
cinler hakkmdaki yanh§ ve miibalagah akideler'in butlam anlatilmak 
iizere Kur'an'm onlar iizerindeki te'siri ve cinnin her ne suretle olursa 
olsun, bir ' varhi?;l bulunmakla beraber, onlarm da miisliiman ve kafiri, 
iyisi kotiis~ bulundugu ve maamafih Allah'a kar§I hi~ birinin hiikmii 
olmaYIP hepsinin aciz ve mes'Ul oldugu ve hepsinin ba§ma k1yametin 
kopacag1 ve Allah'a iman edenlerin onlarm §erlerinden korkmamasi la
Zim gelecegi ve onlann insana tasallut ve istilalan yine insanlardan 
bir takimlan vasitasiyla olageldigi ve peygamberin bi'setiyle cinlerin 
cehalet ve fetret zamanlarmda oynad1klan rolleri oynayamaz oldukla
n ve ~iinkii bi'set-i Muhammediyye iizerine eskisi gibi sokulmak iste
dikleri yiiksek mevkilerde kendilerini g0zetleyen ve hulullerine mey
dan vermeyen parlak ate§lerle kar§Ilandiklan ve hala buna inanmay1p 
fenahklarmda devam etmek isteyenler varsa da Allah'm kudretine kar
§1 onlarm hi<;; hiikmii olmay1p Allah'a iman edenlere hi<;; bir zarar yapa
mayacaklan ve ancak kendileri helak olup cehenneme odtin olacaklan 
ve buna boyle iman etmi§ cinlerin ise fenahga degil, hak ve sevaba hiz
met ettikleri ve binaenaleyh Allah'tan ba§kasma dua ve ibadet edilme
mesi ve; cinler gayb1 bilir veya bir zarar yapabilir, zannederek aldaml
mamasi ve peygamberin de Allah'm bir •. kulu olup Allah'm emir ve iz
ni olmaymca kimseye kendiliginden ne menfaat, ne zarar yapamaya
cagi ve ancak Allah'tan gelen risaletler dairesinde teblig yaptig1 ve Al
lah'm gaybma kimseyi agah etmeyip ancak diledigi bir Rasule teblig 
etmek i~in bildirdigi ve §U halde bunun da gayb1 bilmek olmay1p kat'i 
olarak bildirilmi§ olan emirleri haber vermek demek oldugu ve her hal
de Allah'm vaadleri yerini bulacag1 ve Allah Teala'mn gizli ve· a~Ik her 
§eyi biitiin tafsilat1yla tarr'lamen bildigi anlatilmi§tlr. 

En'a.rn suresinde ge<;;tigi ve liigat ehli ile miifessirlerin beyan ettigi 
iizere ( r.:.r:- J kelimesi, bu maddenin biitiin i~tikflkmda ash, bir §eyi 
duyula_n::lan~i~lemek. martasmi ifade eder, ( ~·- ~- ) onu orttii, giz
ledi ( .}\JI ~ rJ:' ) gece iizerini orttii, biiriid'4, { ~I , ) kalkan yani 
siper, ( ~I j heniiz dogmami§,_. rahimde mestur ~octik, yahud ka
bir, ( · -L>l:::JI ) ; batmdaki kalb; ( WI ) zemini ortmii§ bag ve bos
tan, yahud -da histen gizli bag, ( 0~1 ) ,nefs ile akl arasma hail ol-
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tnU§ delilik, bi.itiin bu kelimelerde ve anlamlarmda histen gizlilik rna
naSI vardlr. 

insan mukabili olarak isti'mal olunan, yani gori.ilen ve mahsus olan 
insan degil de onun his otesinde bulunan zihni tasavvurlan, tahayyi.il
leri, iradesi gibi ruhaniyyetle bir miinasebeti olan gizli kuvvetler ma
nasma gelen cinn ismi, Rag1b'm Mi.ifredat'ta beyanma gore iki vech ile 
soylenir: 

· Birisi en ~ok yaygm olan manas1d1r ki; insan mukabilinde hisler
den gizli olan alelumum ruhanilere denir, bu surette melaike ve §ey
tanlar dahi buna dahil olur. Her melaike cinndir, her cinn melaike de
gildir. 

Birisi de cinn, boyle ruhanilerin hepsi degil, bO.ZlSldlr. <;i.inki.i ruha
niler i.i~ k1simd1r. 

a)· Hepsi hay1rh melaikedir, yanh§ i§ yapmaz, insam aldatmazlar, 
Allah'm emrinden ~1kmazlar. 

b) Hepsi §erli §eytanlardir. insam aldatlr, §erre fenahga ~ah§Irlar. 
c) ikisi ortas1, hay1rhs1 da vard1r, §erlisi de. i§te hass manas1yla 

cinn bunlarda mi.iteareftir. i§bu Cinn suresinde cinn, «Muhakkak ki i~i
mizden salihler de vard1r, teslim olmu§lar da azgmlar da.» ayetlerinin 
delaletinden bunlar oldugu anla§Ihyor. Rahman suresinde ge~en cann 
ve cinn de bunlar demek oluyor. Cinnin cemaatma cinne denilir. 
( v-l:.l~ ~I v-_ ) gibi. 

H1ristiyanlarm incillerinde cinn ~1karmaktan bahs-eden bir hayli 
kelam vard1r. Bu surede de onlara ta'riz eden noktalar, ni.ikteler vard1r. 

Frans1zca Larousse'ta «Genie» kelimesinde §Oyle denilmi§tir: Bu 
isim (Demon <<favorable = uyar §eytan veya melek demek olan latince 
«Genius». kelimesinden) eskilerin re'yince herkesin iyi koti.i hayatma 
hakim olan divinite (uluhiyyet) ri.i'yada ho§gori.inerek aldatan ruh, 
gnume, yani yahudi tilsimcllannca arzm sinesinde sakin olup ondaki 
defineleri bekledigi iddia olunan ve gnuma denilen tabiat i.isti.i ci.iceler 
<cSylphe» Orta~agda Kelt ve Cermen mitolojilerinde hava cinni, bir i§ 
yapmak i~in maharet, zevk, meyl-i tabi'i, .be§er zihninin varabilecegi en 
yi.iksek derece, ·cinn fikirlilik, deha ve bununla muttasif §ah1s; dahi.» 

Bundan Firenklerin de cinniye dair eski ve yeni telakkileri k1saca 
anla§Ilmi§ oluyor. Bu da gosteriyor ki; mi.i§rikler eskiden cinleri uluhiy
yet derecesine ~1kararak onHin tann ediniyorlardl. Dev, peri, . melek, 
§eft;an, cinni namlanyla amlan hayr ve §err esrarengiz ruhani mahlu
kat veya muhayyelatl ti.irli.i ti.irli.i ilah taruyarak onlara tapman ve su
retlerini tasvir eden . ve onlarm havaslarma gore tllsimlar, sihirler ya
pan Sabiile~ Si.ir:yaniler, Kildaniler, Yunaniler, Roma'hlar ve Cahiliyye 
arabian gibi sair mi.i§rikler bi.itiin bunlan cinn umuml naml ile ilahla§
tinyor ve «Cinnleri, Allah'a ortak ko§tular.» (En'am, 100), «O'nunla 
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cinnler arasmda bir neseb bag1 uydurdular.ll (Saffat, 158 ayetleriyle 
beyan olundugu uzere, Allah'a ortak edip O'na ogullar, k1zlar uyduru
yorlardL Sonrakiler de meharet, i§giizarhk ve be§erin erebilecegi en 
yuksek derece diye cinni, Geniyi, cinn fikirlilik, deha veya dahi mana
Slyla biiyiiltmii§ler ki arapgada deha, hakkmdan gelinmez bela mana
smdadlr. 

Yahudilerin Kabala denilen tllSlffiCllan ve sahirleri, kahinleri bun
Ian ilahla§tlrmamakla beraber, Sabiiler gibi tlls1m ve sihr ic;in esrarh 
vas1talar olmak uzere ta'kib etmi§lerdi. Bunlar ta Hz. Nuh'a, H;.z. ibra
him'e, Hz. Musa'ya kar§l gelenler tarafmdan ta'kib olunagelmi§ §eyta
nath §eyler olup Hz. Siileyman'a kar§l da yap1Im1§ ve miilkunde o su
retle fitne <;lkanlml§tl. Fakat Sad suresinde gec;tigi uzere neticede Al
lah'm inayetiyle Siileyman Aleyhisselam'a o §eytanath geniler, cinniler, 
benna ve gavvas ve ba§kalan teshir edilmi§ \!ifte gifte prangalara bag
lanarak esaret altmda ag1r ve ince i~lerde istihdam edilmi§lerdi. Onun 
vefatl uzerine esaretten kurtulmu§ olan o §eytanlar; Siileyman, miil
kunu bu ilimlerle idare ederdi, cinleri, §eytanlan bununla teshir ey
lerdi, diye bir tak1m tlls1m ve sihir kitablan yazm1§lard1. Bakara sure
sinde beyan olundugu vechile sonraki Yahudiler Allah'm kitab1 olan 
Tevrat'1 arkalarma at1p bir taraftan Siileyman Aleyhisselam'm miilku
ne, devletini idare tarzma dair diye ona yalandan bir tak1m kufriyyat 
isnad ederek o §eytanlarm ilim namma halk1 alda tmak uzere sihir ta'
lim ic;in kufr ile uydurduklan eserlerin, bir taraftan da sihir ve t1lsimla 
i§tigal edegelen Babililerden kalma Harut ve Marut hikayeleri gibi §ey
lerin arkalarma dii§erek, kany1 kocasmdan ay1racak sihir ve tlls1m ar
kasma dii§IDU§lerdi, dini ve mucizeyi bir sihirbazhk addedenler de bun
lara aldananlard1. H1ristiyanlar da ha:bis ruhlu cinnileri g1karmak igin 
cinlere ehemmiyyet vermi§lerdi. Cahiliyye arabian da butiin bunlarm 
arasmda c;alkalanarak kendilerini sahirlere, kahinlere, cinlere kaptlr
ffil§lar ve bir yere,. tenha vadiye vard1klan vakit, oramn cinlerine sigi
mrlar ve bu suretle onlarm istilalanm artmrlardL Bi'set-i Muhamme
diyye ile o cinlerin genilerin .hadleri bildirilmi§, nur-u Muhammedi ile 
Hak tarafmdan tepelerine indirilen ate§in alevler, ayetler onlan yak
maya ba§laml§tl. Ki i§te bu surede cinlerin hadlerini tamtarak Allah'm 
birligini ve buyiikl1U.gunu, dogru ve ma'kul rii§d yolunu gosterip cin
lerin yalanlarma ve tecavuzlerine sed c;eken ve onlan gokten inen §i- . 
hablar gibi yanarak yakacak olan Kur'an'm gerc;ekligini ve onu getiren 
peygamberin vazife, galabe ve muvaffakiyyetini anlatml§tlr ve onun 
igin bu sureyi de peygambere ilk nazil olan Muzzemmil ve Muddessir 
sureleri ta'kib edecektir. . 

islam ulemas1 tarafmdan da cinlere dair bahisler yap1lm1§, eserler 
yazilmi§tlr. Akam el-Mercan fi Ahkam'il-Cann bu babda me§hur olan 
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kitablardandir. Razi, Tefsir el-Kebir'inde de cinlerin siibutuna ve ma
hiyyetine dair epeyce uzun ve kelami bir bahis yapmu~t1r. Burada ana 
dair de bir hulasa yapmak -muvaflk alacaktlr. 

Hakim Farabi, Fusus el-Hikem nam eserinde melaikeyi §6yle ta'rif 
etmi§tir: Melaike; cevherleri ibdai ilimler alan ilmi suretlerdir. Naki§
lan bulunan levhalar gibi degil, ilimler bulunan gogiisler gibi de degil, 
belki kendiliginden kaim alan ibda'i ilimlerdir ki en yiice emri miilahaza 
ederler de anlarm hiiviyyetlerinde miilahaza ettikleri intiba eyler. Ve 
anlar mutlaktlrlar. Lakin kudsi ruh anlara uyamk iken seslenir. Be§e
ri ruh da uykuda iken seslenir. Felsefi Sarular ve Cevablan nammdaki 
risalesinde de cinnin mahiyyeti hakkmda sarulan suale cevab olarak 
Farabi demi§tir ki: Cinn, kanu§mayan ve olmeyen canhd1r. Bu ta'rif, 
insamn kanu§an ve olen canh diye ma'ruf alan ta'rifinin tebeyyiin et
tigi taksimin icab1d1r. Ki §Oyledir: Canh; ya kanu§an ve olendir ki bu, 
insand1r. Veya melektir. Veya kanu§mayan fakat olendir ki bu da hay- . 
vanlard1r. Ki, a behaimdir: Veya olmeyen ve kanu§mayandir ki bu da 
cindir. Bunun iizerine sual saran dedi ki : Kur'an'daki «Cinnlerden bir 
taife anu dinledi de .. . n kavl-i ilahisi buna miinak1zd1r. Zira kanu§ma
yan nas1l dinler ve nas1l soyler? Farabi buna cevaben demi§tir ki: Mii
nakiz degildir. Zira .onun i<;in i§itmek ve kanu§mak miimkiindiir. Qiin
kii kanu§mak ve telaffuz, nutuk denilen temyizden aynd1r. Bir <;agunu 
goriirsiin ki, canh almakla beraber kanu§masi yaktur. insamn sesi de 
bu par<;alan ile anun i<;in bu nevi'de canh almas1 bak1mmdan tabiidir. 
Cinn envamdan her nev'in sesine diger nevi'lerden alan gaY.risinin sesJ 
yeti§medigi gibi, bu par<;alar ile insamn sesi de sair hayvan nevi'lerinin 
seslerine muhaliftir. Olmez, dememize gelince; Kur'an ana delalet eder. 
Bunun has1h soylemenin kanu§madan daha genel ve kanu§mamn insa
na mahslis almas1d1r. Nitekim mantlkta soz; soylenen ve dii§iiniilen di
ye ikiye aynhr. Lakin insamn ta'rifindeki kanw~ma soylenmi§ soz mii
diir? Yaksa mantlk m1d1r? Farabi bunu soylenmi~ soze hamletmi§ oluyor 
ki bu nokta, zay1ftlr. ikinci alarak ayet ile istidlal eksiktir. Qiinkii bu 
ayetin diger yerinde «Bilinen bir giiniin vaktine kadarn ifadesi vard~r. 
Demek ki Farabi esas i'tibanyla cinni inkar etmemi§, mahiyyetini bile 
ta'rife kadar gitmi§tir. Ancak olmeyen demesinde isabet almad1g1 gibi, 
konu§mayan demesinde de isabet etmemi§tir. Tam hadd ile ta'rif etmek 
isteyecegine, eksik hadd olarak gizlice olen canh deseydi yamlmami§ 
olurdu. ibn Sina Hudud risalesinde cinn; muhtelif §ekillerde te§ekkiil 
eden hevaJ bir hayvan, diye ta'rif etmi§ ve sonra da; bu, ismin §erhidir, 
demi§tir. Fahreddin Razi de bunu inkara hamlederek cinnin siibut ve 
nefyinde halk eski ve yeni ihtilat etmi§tir. Felsefecilerin ekserisinden 
zahir olan inkard1r. Qiinkii Ebu Ali ibn Sina'nm bu ta'rifden sonra bu, 
ismin §erhidi~ demesi; bu ta'rif, bu laflzdan murad olunan manayl §erh 
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etmektedir. Bu, hakikatm haric;te vucudu yoktur, demeye delalet eder 
deyip isbatl ic;in tafsilata giri§mi§tir. <;iinkii isme dayall hadd yalmz 
ismin mefhftmunu §erh eder. isimlendirilenin mahiyy~tini §erh eden 
hakiki hadd gibi viicuduna delalet etmez. Lakin bundan yokluguna de
lalet manas1 <;1kanp da inkara haml eylemek de dogru olmaz. Zira mak
sad, isi:rplendirdigi §eyle gizli oldugu ic;in hakiki hadd ile hakikatm1 ta'
rif kabil olrnadiglili soylemek de olabilir. 

Razi'nin tahkikine gore : Din mensublarmm hepsi de cinnin varll
gmi i'tiraf etmi§ler. Eski felsefecilerden ve ruhaniyyat sahiblerinden bir 
c;ogu da ona siifli ervah demi§ler ve siifli ruhlann icabette daha gabuk 
fakat zayif, feleki ruhlarm ise icabette agir fakat kuvvetli olduklanm 
iddia etmi§lerdir. Ve cinnin varllgma kail olanlar, mahiyyeti hakkmda 
ikiye aynlmi§lardir: Bir k1sm1; ne cisim, ne de cisme huh11 eden cis
mani olmay1p kendiliginden kaim miicerred cevherler oldu~darma kail 
olmu§lar ve demi§lerdir ki: Bunlarm ne cisim, ne de cismani olmamala
n, Allah'a e§it olmalanm gerektirmez, c;iinkii ne cisim ne de cismani 
olmamak olumsuzluktur. Olumsuz s1fatlarda i§tirak, hakikat ve ma
hiyyette i§tiraki gerektirmez. Nitekim arazlar, bir mahalle ihtiyac;ta e§it 
olmakla beraber, mahiyyetleri muhteliftir. BaziSl hayuh, baZISl §er, ba
ZISI ho§ ve sevgili, baz1s1 da alc;ak ve hasistir, kimisi iyi i§lere yarar, ki
misi de kotii i§ler yapar, bunlan dii§iinebilmek ic;in en yakm misal, in
sanm natlk nefsi ile onun beden iizerindeki fiilleridir. Bir §Uurdan ha
reket nas1l olabilir. Bu k1s1mdan baz1lan da demi§lerdir ki: Cinn, be
§erin bedenlerinden aynlml§ olan ruhlan ve natlk nefisleridir. Bedenle
rinden aynlmakla ruhani alemde inki§af ederek kuvvet ve kemalleri ar
tar, aynld1klan bedene benzer bir beden hudusa gelince onun §eklini 
almalan sebebiyle, o aynlmi§ olan ruhun bu bedene bir alakas1 bulu
nur. Ve bu suretle o ikinci bedeninin nefsine fiillerinde ve tedbirinde 
yard1m eder. Zira cinsiyyet zamma illet olur. 0 ikinci nefis haYJrll ne
fislerden ise, ona yard1mc1 olan rUh, melek ve o yard1m, ilham olur, 
§erir ise o yard1mc1 §eytan ve o yard1m da vesvese olur. Diger kiSim, cin
lerin cisimli olduklarma kail olmu§lar ve bunlardan baz1lan §6yle de
mi§lerdir : Cisimler, yer, mekan, cihet, uzunluk, geni§lik, derinlik Sl
fatlarmda mii§terek olmakla beraber, Sifatta i§tirak tamamen mahiy
yette i§tiraki gerektirmeyeceginden bunlar cismiyyetin arazmdan olur 
da hakikat olmayabilir. Ve c;iinkii muhtelif mahiyyetteki §eyler baz1 la
zimlarda i§tirak edebilir ve cisimlerin latif ve kesif olarak taks~m edile
bilmeleri cismiyyet hakikatmda mii§terek olduklan halde ya1mz letafet 
ve kesafet mefhumlanyla aynlnn§ olmalanm icabetmez. Ve §U halde 
cismiyyet mefhumu dedigimiz §eylerin hepsinde zati mii§tereki olma
yan, -bir arazi mii§tereki olabilir. Mesela su · mahiyyeti, buhar, akl§kan 
ve kat1 hallerindeki degi§imlerde su hakikatmdan <;Ikmak laz1m gel-
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meyecegi gibi, bir §ey de hakikatmdan <;1kmaks1zm hem muhtelif cisim
ler halinde goriinmek, hem de cismiyyet onun bir araz1 olup o cismiy
yet otesinde bir §ey olarak bulunmak kabil olur. Bu suretle baz1 havai 
Iatif cisimlerin mahiyyette sair havai cisimler tiirlerine muhaJif bir ma
hiyyette bulunmas1 ve bundan baz1 acayib fiiller zuhur etmesi tasav
vur olunamayacak bir §ey degildir. Cinler de bu suretle muhtelif §ekil
ler alabilir ve ba§kalarmm goziine bir §ey goriinrhezken baz1larmm go
ziine cisimler halinde bir<;ok §eyler goriinebilir. 

Mamafih diger bir <;oklan bunu kabul etmemi§, cisimlerin zikro
lunan vas1flarla mahiyyetin tamammda e§it olduklarma ve tiirlere ay
nlmalan ona eklenmi§ olan ayn vas1flarla olduguna kail olmu§lar, bun
lar da hayat hakikat1 nokta-i nazanndan iki gorii§e aynlm1§lard1r. 

Birincisi; E§'ari'nin ve biitiin tabi'lerinin kavlidir ki ; hayat i<;in 
biinye §art degildir. Hayat hadd:..1· zatmda boliinemeyen bir hakikattlr. 
Onun bir biinyede tecelli etmesi, hadd-i zatmda bir biinyeye bagll ol
masmi gerektirmez. Bir biinyede tecelli eden hayat, ne onun biitiiniin
de, ne de ayn ayn boliimlerinin her birinde degildir. Cisim, cismiyyette 
e§it olmak hasebiyle, her ciiz'le kaim olan. hayat digerinin misli olaca
gmdan bir §eyin hiikmii mislinin hiikmiine bagll olamaz. Oyle olsa mii
tekabilen o, ona; o, ona bagh olacagmdan sonsuz devir laz1m gelir, son
suz zamanda bir hayat husUle gelemezdi, bir arazm bir<;ok mahallere 
birden hululii de ma'kul degildir. Dogrusu biiyiik bir biinyede tecelli 
eden hayat, basit bir tek ciiz'de de tecelli edebilir. Hakikat i'tibanyla 
hayat, madde ve cisimlerin bir tabiat1 degil, Rabbani bir emirdir. Onun 
i<;in bir ciiz'de biiyiik biiyiik cisimler tecelli edebilir. Ve bir goz, ortada 
bir biinye olmad1g1 halde, ba§kalanmn goremedigi bir cismi gorebilir. 
Hatta 'gormek i<;in goz bile §art degildir. Allah Teala murad ederse, goz- · 
ler kapah iken bir parmak ucuyla bile gosterebilir. Cinler de boyle, biin
yesi olmayan bir hayat kuvveti olmak iizere cisimlerin herhangi bir ciiz'
iinde goriiniir veya goriinmeyebilir. 

ikincisi; bu alemdeki hayatta dediiksiyonlarm gosterdigine gore 
biinye de §arttlr. Cinnilerin de cismani bir biinyesi olabilir lakin bizim 
her biinyeyi gormemiz Iaz1m gelmeyecegi gibi, gordiiklerimizin de her 
ciiz'iinii gormedigimiz !lla'lumdur. ~u halde gozlerimizin oniinde nice 
nice biinyeler bulunurken biz, onlan gormeyebiliriz. Nitekim mikropla
n alelade baki§la goremedigimiz gibi, a tmosferde, hislerimize hi<; ili§
meyen dalgalar, ziyalar da bulunabilir ve bunlarm bize uzak ve yakm, 

.yiiksek ve al<;ak olanlan da bulunabilir. Biz, biitiin cisimleri ve biitiin 
cismani ve fiziki kuvvetleri ke§fetmi§ degiliz. ~u halde gerek ruhani, ge
rek cismani bak1mdan bizim hislerimizden sakh mahluklar bulundugu
nu inkar etmek dogru degildir. 

Boyle olmakla beraber, cinleri isbat edecegiz diye, onlarm §eytan-
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llklarma kap1Iarak onlan nazarlarda haddinden ziyade buyutmeye ve 
onlardan gayblar, s1rlar ogrenmek sevdas1yla onlarm istilalanna diil}
meye de kalki§mamalldir. Onlara verilen kuvvet, insamn, idrakine ve
rilen kuvvetten yuksek degildir. Ve hepsi ilahi kudret onunde hic;tir. 
Onun ic;in «Her kim Rabbma iman ederse; ecrinin eksiltilmesinden ve 
kendisine haks1zllk edilmesinden korkmaz.» (Cinn, 13) buyruldugu uze
re, Allah'a cidden iman edenler onlardan korkmaz ve onlarm istilalan
na ugramazlar. Kur'an'm mlru onlan yakar. 

Bu sure bu hakikatlan anlatmi§ ve cinlerin vucudunu, mes'uliyyet 
ve mukellefiyyetlerini ve insanla ili§ki ve benzeyi§lerini haber vermek
le beraber, hepsinin bir vahdet arz edecek mahiyette olmaYip dilim di
lim, boy boy, f1rka flrka aynlmi§ olduklanm ve toplansalar bile Allah'a 
ve Allah'm emrine kar§I bir §ey yapmaktan ve gayb1 bilmekten aciz 
ve onlarm fitne ve imtihan meydanlarmda mahkum bulunduklanm bil
dirmi§tir. 

Gerek Ahkaf suresinde, gerek bu surede bir tak1m cinlerin peygam
bere gelip Kur'an dinledikleri ve ana iman ile cem'iyyetlerine donup 
nasihat ederek davet eyledikleri zikr ve beyan olunmu§ oldugunda §Up
he yoksa da peygamberin onlan gorup gormedigi hakkmda rivayetler 
muhteliftir. (Elmallll, Hak Dini Kur'an Dili, VII, 5381-5391). 

----~----~'o'o----------

8 - Dogrusu biz, gogu yoklad1k da, onu sert bek<;iler 
ve alevlerle doldurulmu~ bulduk. 

9 - Dogrusu biz, gogun dinlenebilecegi bir yerinde 
oturmu~tuk; ama ~imdi kim onu dinleyecek olursa, kendi
sini gozetleyen bir alev buluyor. 

10 - Dogrusu biz bilmiyoruz; yeryuzunde onlara kotii
liik mii dilenmi~tir, yoksa Rablan onlara iyilik mi dilemi~
tir? 
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Sert Bek~iler 

Allah Teala Rasulti Muhammed (s.a.)e Kur'an'1 gonderip onu in
sanlara el9i olarak yollad1g1 s1rada, ya§ayan cinlerden bahsediyor. Al
lah'm, Kur'an'1 ve peygamberini koruma vas1talanndan birisi de, gogtin 
sert bek9iler ve alevlerle doldurulup her taraftan muhafaza altma alm
masl ve daha once orada oturan §eytfmlann, oturduklan yerlerden ko
vulmalandlr. Ta ki Kur'an'dan bir §ey kap1p ka9masmlar ve bunu ka
hinlerin diline verip de i§in kan§masma, iltibaslar dogmasma ve sonra 
da hangisinin ger9ek Kur'an oldugunun bilinemeyip §a§mlmasma ve
sile olmasmlar. Bu da Allah'm kullarma rahmetinin, yarat1klarma lut
funun bir numunesidir. Aynca degerli kitabm1 koruyu§unun ~Jir orne
gidir. Bu sebeple cinniler dediler ki : (( Dogrusu biz, go_g-u yoklad1k da, 
onu sert bek9iler ve alevlerle doldurulmu§ bulduk. Dogrusu biz, gogtin 
dinlenebilecegi bir Y.~rinde oturmu§tuk; ama §imdi kim onu dinleyecek 
olursa, kendisini gozetleyen bir alev buluyor.» Kim, bugtin kulagm1 bir 
§eye verip bir 18.f 9almak isterse, kendisini gozetleyen bir alev buluyor. 
Dolay1S1yla bulundugu noktay1 a§lp oraya varam1yor. Aksine bu alev onu 
mahvedip yok ediyor. (( Dogrusu biz bilmiyoruz; yerytiztinde onlara kotti
ltik mti dilenmi§tir, yoksa Rablan onlara iyilik mi dilemi§tir.» Gokyti
ztinde meydana gelen bu durumun ne mahiyette oldugunu bilmiyoruz. 
Bununla yerytiztinde bulunanlar i9in kottiltik mti dilenmi§tir, yoksa 
onlara Rablan iyilik mi dilemi§tir? Bu da cinlerin ifadelerindeki edep 
tavnm gostermektedir. Qtinkti onlar kottiltigti bilinmeyen bir faile, iyi
ligi de Allah'a izafe etmi§lerdir. Sahih hadiste de; §er sana ili§tirilemez, 
buyurulmu§tur. Bundan once y1ldizlar onlan kovallyorlardl, ancak bu 
her zaman degil, zaman zaman oluyordu. Nitekim ibn Abbas'm hadi
sinde denilir ki : Biz Rasulullah (s.a.) ile beraber oturdugumuz s1rada 
bir y1ld1z f1rlad1 ve aydmland1. Rasulullah (s.a .) ; bunun hakkmda ne 
dersiniz? dedi. Biz; btiytik birisi doguyor veya btiytik birisi oltiyor, de
dik. 0; haYir, boyle degildir ancak Allah gokte bir emri yapmay1 ka
rarla§tlrdigi zaman ... diyerek daha once Sebe' suresinde tamamm1 
zikrettigimiz hadisi naklediyor. (Sebe', 23) i§te onlarm bunun sebebini 
ara§tlrmalarma vesile olan §ey budur. Bu sebeple cinler, yerytiztintin 
Dogusuna ve Batlsma dag1ld1lar. Rasulullah'l asha.blyla beraber namaz
da Kur'an okurken buldular ve gokytiztintin bu ki§i nedeniyle kendilerin
den korunup sakland1gm1 anlad1lar. ic;;lerinden iman edenler ona inan
dilar, geri kalanlar da isyan edip direndiler. Nitekim Ahkar suresinde 
(ayet, 29) bu hususta ibn Abbas'tan nakledilen hadis yer alml§tlr. :?tip
hesiz ki bu durum ortaya 91kmca, yani gokytiztinde pek 90k alevin on
larl kovalamas1 hali ortaya c;;1kmca, bu insanlan ve cinleri rahats1z etti 
ve korkup tirkttiler. Bunun, alemin y1k1lacagi anlamma geldigini san-

T efsir ; C. XIV, F . 511 
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d1lar. Nitekim Siiddi §Oyle der: Yeryiizunde bir peygamher veya Allah'
m hakim hir dini hulunmad1g1 siirece, gokyiizii korunmazd1. ~eytanlar 
Hz. Muhammed'in peygamherliginden once, diinya gogiinde kendileri 
ic;in oturacak yerler edinmi§lerdi ve huradan gokyiiziinde cereyan eden 
halleri dinlerlerdi. Allah Teala Hz. Muhammed'i peygan'lher olarak gon
derince, gecelerden hir gece ta§landllar. Bu durumu goren Taif . halk1 
deh§ete kapllarak; gok sakinleri helak oldu, dediler. Qiinkii gokyiiziin
de §iddetli ate§lerin ve alevlerin gidip geldigini farkettiler. Kolelerini 
azad etmeye, hayvanlanm sallvermeye ha§ladilar. Bunun iizerine Umeyr 
oglu Amr oglu Ahd Yaleyl dedi ki : Ey Taif halk1, yaz1klar olsun size, 
mallanmz1 toplaym ve y1ldizlarm helirtilerine hakm. Eger onlar oldugu 
gihi yerlerinde duruyorlarsa ; gokyiizii halk1 helak olmaz. Bu Ehu Keh§e 
oglunun yiiziindendir. -Hz. Muhammed'i kasdediyordu- Eger yildizla
rm yerlerinde durduklanm gormezseniz; hilin ki gokyiizii mahvolmu§
tur. Baktllar ki; y1ldizlar yerlerinde duruyor, hoylece gordiiler ve mal
lanm saklad1lar, onlara sahib oldular. 0 gece §eytanlar feryad-ii figan 
ettiler ve ihlis'e gelip ha§larmdan gec;eni ona haher verdiler. ihlis dedi 
ki: Yeryiiziiniin her tarafmdan hirer avuc; toprak getirin d,e .onu kokla
yaYlm. Onlar hirer avuc; toprak getirdiler, ihlis onu koklay1p dedi ki: 
Adamm1z Mekke'dedir. Nusayhin'li cinlerden yedi ki§ilik hir toplulugu 
oraya gonderdiler. Onlar Mekke'ye geldiler ve Rasulullah (s.a:)m Mes
cid-i Haram'da namaza durmu§, Kur'an okudugunu gordiiler. ·Ku.r'an'a 
tutkunluklarmdan ona yakla§tllar. Oyle ki gogiisleri peygamhere dege
cekti neredeyse. Sonra miisliiman oldular. Bunun iizerine Allah Teala, 
onlarm durumunu Hz. Peygamhere haher verdi. Biz, Siret kitahmm ha§ 
tarafmda Hz. Peygamherin gonderili§i holiim~nde hu konuyu uzun uza
diya ac;Ikladik. Allah en iyisini hilendir. Hamd ve minnet Allah'a mah
sustur. 

----- i Z A HI - - ---

Kur'an'm cinlerden kendi sozlerine dayanarak naklettigi hu vak'
alar hize gosteriyor ki, onlar son risaletten once __:_hilhassa h!mdan on
ceki .Hz .. isa'mn risaletiyle hti risalet arasmdaki zaman zarf1pda- ruh
lar alemiyle haglantl kurmay1, orada melekler arasmda, yeryiiztinde hu
lunan mahlukatla ilgili Allah'm dilemesi ve takdirine uygu:i:l olarak, ye
rine getirmek mtikellefiyetinde hulunduklan §eylere dair kohu§malan
na kulak vermeyi arzu ediyorlard1. Daha sonra da toplad1klan hilgileri 
dostlan kahin ve hilgic; gec;inenlere flSlldiyorlardl. Boylece hunlar; §ey-

. tamn emirlerine uygun olarak insanlan hirhirine dti§tirmeye . devam 
ediyorlardl. Bu kahin ve hilgic; gec;l.nenler, edindikleri pek· az hakikata 
hirc;ok hatll karl§tlrarak hunlan iki peygamher arasmda gec;en ~fetret 

devrinde insan topluluklarma yay1yorlard1. 
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Bunlarui §ekilleri ve keyfiyetine dair bize bir §ey gelmemektedir. 
Zaten daha fazlasm1 bilmeye de gerek yoktur. Bize nakledilenler, bun~ 
dan ibarettir. 

Bu cinler toplulugu §i::iyle der: Semaya kulak vermek mlimkiin ol
mamakta. Onlar bunu arzu ettikleri zaman, ayette semaya dokunma 
ile ifade edildigi gibi ona giden yolu gii~lii bek~ilerle korunmu§, yakla
§anlan da §ahablarla ta§lamakta bulunmaktayd1lar. Uzerlerine §ahab
lar atllmakta, isabet edenleri de i::ildiirmekteydi. Bi::iylece ilan etmi§ olu
yorlar ki, onlar be~erin gizli kaderine dair bir §ey bilmemekteler: ((Yer
yiiziinde olanlara ki::itiiliik mii murad edildi yoksa Rablan onlara bir 
iyilik mi dilemi§tir, dogrusu biz bilmeyiz.n 

i§te bu gayb alemi, Allah Teala'nm ilmine birakilmi§tlr. 0':1dan 
ba§kas1 onu bileme~. Bize gelince, Allah yeryiiziinde kullarma ne takdir 
etmf§tir bilemeyiz. ~er takdir edip onlan bi::iylece dalalete mi terk etmi§ 
yoksa ba§tan ba§a hay1rdan ibaret olan hidayet mi takdir etmi§ biz bun
Ian bilemeyiz. 

Kahinlerin gayba dair bilgilerini dayand1rd1klan kaynak bu olun
ca ve bunlar da gayba dair bir §ey bilmediklerini ilan edince, si::iylene
cek her si::iz bitmi§ ve beslenen kanaat da bo§a ~1km1§tlr. Kahin ve fal
cilarm i§i de bi::iylece son olur. Gayb1 bilmek, sadece Allah'a mahsustur. 
Ona dair bilgi vermeye veya haberler nakletmeye hi~ kimsenin hakk1 
yoktur. Kur'an-1 Kerim, insan aklmm bu kabilden her tiirlii vehim ve 
inam§tan kurtulmas1m ilan etmektedir. 

Ve o giinden itibaren de be§erin rii§de erdigini biitiin hurafelerden 
efsanelerden kurtuldugunu duyurmu§tur. 

0 bek~iler nerede dururlar? Kimlerdir? ~ahablarla §eytanlan na
Sll ta§larlar? Biitiin bunlar hakkmda Kur'an bize bir §ey a~Iklamamak
ta, nakillerde de bir §ey bulunmamaktadir. Bu iki kaynaktan ba§ka da 
gayba dair bilgi edinecegimiz hi~ bir kaynak yoktur. 

Bunlara dair geni§ bilgide fayda olsayd1, hi~ §iiphesiz Allah Teala 
bize bildirirdi. Bildirmeyince de bu mevzuda gayretimiz, liizumsuz §eyle 
ugra§ma olur. Hayat1m1za ve bilgimize ise faydah hi~ bir §ey ilave et
mi§ olmaz. 

~ahablara dair miinaka§a ve itirazlara da hi~ mahal yoktur. Onlar, 
peygamberden once de sonra da, kendi kanunlarma uygun bir §ekilde 
hareket ederler. Bu kanunlan da gi::ik bilginleri dogru veya hatah ola
rak a~Iklamaktadirlar. Bu nazariyelerin dogrulugunu farz etsek bile bu 
husus bizim mevzumuza girmemektedir. Semaya ~1kmaya ~alu~t1klan 
zaman da, §eytanlarm §ahablarla ta§lanmasmda bir mani yoktur. Bu 
§ahablarm atllmas1 veya at1lmamas1 Allah Teala'nm iradesi dahilinde 
cereyan eder. 

Bunlar hakkmda miicerred temsil ve tasvirden ibaret olarak gi::irii§ 
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beyan edenlere gelince; Allah, her tiirlii bat1lla kan§ml§ bir beyan ve 
a~lklamadan bizi muhafaza buyursun. Onlara gore bu gibi ayetleri za
hiri ile ele almak caiz degildir. Onlan bu hiikme gotiiren sebep ise bun
lann Kur'an'1 anlamaya, zihinlerinde Kur'an'.dan ba§ka kaynaklardan 
edindikleri bilgiler ve kararla§tlrdiklan bir tak1m pe§in hiikiimlerle gi
ri§mi§ olmaland1r. Kur'an'm tefsirini de i§te bu on fikirlere uygun bir 
§ekilde yapmak isterler. Bu sebepten de melekleri, haYlr ve itaat kuv
vetlerinin, §eytanlan ise §er ve giinah kuvvetlerinin temsili kabul eder
ler, ta§lamaYl da koruma ve himaye ile izaha kalkl§lrlar. Bunlar diger 
kusurlan da boylece te'vil ederler. Yine Kur'an'a bakmadan pe§in hii
kiimle, melekler, §eytanlar ve cinler birer isimden ibarettirler. Bunla
rm miicessem varllklar olmas1 miimkiin degildir. Onlarm hissi hare
ketleri, veya fiili herhangi bir te'sirleri de olamaz demektedirler. 

Bu kimseler bu noktaya nereden geldiler? Kur'an'm ve hadislerin 
koymu§ oldugu kat'i .Q.iikiimleri, kendi dii§iincelerine gore degi§tirme yo-
luna nas1l girdiler? . 

Kur'an'1 anlama ve tefsirinde, islami tasavvur ve onun meydana 
geli§inde en dogru yol; insamn, zihninden biitiin on fikirleri atmas1 ve 
Kur'an'a aklmda ve §Uurunda onceden yerle§mi§ dii§iince ve hiikiimler 
bulunmaks1zm yonelmesidir. Ve biitiin hiikiimlerini de Kur'an ve ha
dislerin, bu varllgm hakikatlan tasvirine gore bina etmesi gerekir. Bu 
husus esas almd1g1 takdirde Kur'an ve hadislere Kur'an'dan ba§ka §ey
lerle hiikiim verilmez ve Kur'an'm koymu§ oldugu bir esas da ba§ka 
§eylerle kaldmlmaz veya te'vil edilmez. Kur'an'm kald1rd1g1 veya bat1l 
sayd1g1 bir §ey de Kur'an'da vard1r denilemez. Kur'an'da beyan edilen 
mevcud miisbet veya menfi hiikiimlerin dl§mda kalan mevzUlarda ise 
aklm ve tecriibenin yol gosterdigi ol~iilerde diledigi §eyleri soylemek 
hakk1d1r. 

Biz bu durumu tabii ki Kur'an'a iman edenlere soyliiyoruz. Bunun
la beraber onlar, Kur'an'm bu nasslanm, ak1llanndaki on hiikiimlere ve 
zihinlerindeki pe§in dii§iincelere uymas1 i~in te'vil etmektedirler. Sebe
bi de mevcudatm, kendilerince hakikat zannettikleri gorii§lerine uy
gun olsun gayretidir. 

Kur'an'a iman etmeyenlere gelince, bunlan ilim kabul etmiyor di
yerek bu tasavvurlarm reddine gidiyorlar. Bunlar hakikaten giiliin~ bir 
durumdad1rlar. Zira ilim, elle tutulur, gozle goriiliir ve tecriibe altma 
almabilen §eylerin zahiri s1rlanm dahi bilmez. Hal boyle iken, onlarm 
varllgm1 nas1l inkar eder. Varllgm1 inkar §Oyle dursun, hakiki bilgin
lerin bir~ogu dindarlarm inand1g1 gibi gayba inanmaya ba§laml§lar ve
ya hi~ degilse bilmedikleri §eyleri inkar etmemektedirler. Zira onlar, 
ilmi metodlarla yaptlklan tecriibeler s1rasmda ilmin son hududuna 
vard1klanm sand1klan bir s1rada kendilerini bir~o~ me<;hullerin 6niin-
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de bulmu§lardir. Bu durum kar§Ismda kuru iddialara kalk1§maks1zm 
§erefli tam bir ilim tevazuu gostermi§lerdir. 

Dinin ve gaybm hakikatlanm inkar edip ilim ve fikir adam1 ge<;i
nen birc;oklannm yaptlg1 gibi gayb hakkmda ileri geri de konu§mami§
lardir. 

~uphesiz etraf1m1zdaki kainat, s1rlarla ku§atllmi§tlr. Ruhlarla i:na'
mur, kuvvetlerle tahkim edilmi§tir ... Kur'an'm bu suresi digerleri gibi 
bu varllgm hakikatlarmdan baz1 taraflanm bize beyan etmekte, bu ka
inat ve i<;inde bulunan bizim hayat1m1za ve benligimize te'sir icra eden, 
etraf1m1zda haykmp duran canhlar, ruhlar ve kuvvetler hakkmda sag
lam hakiki tasavvurlar kurmam1za yard1mc1 olmaktad1r. 

i§te bu dii§iince muslumam digerinden aymr, vehim, hurafe, kuru 
iddia ve ileri geri konu§madan allkoyar. Bunun sebebi Kur'an ve Sun
net'e bagllllgidlr. Musliiman butiin tasavvurlanm butiin soz ve tefsir
lerini bu ikisine gore ayarlar. 

Bu noktada insan aklma, me<;hulun ufuklannda ara§tlrmalar yap
maSI i<;in muayyen bir saha birakllmi§tlr. islam bunu §iddetle te§vik 
eder. Fakat bu muayyen sahanm otesinde bu aklm ara§tlrmalar yapma 
kudreti yoktur. Zira bu ara§tirmasma da ihtiyac; bulunmamaktad1r. 
Yeryuzu halifeliginde buna ihtiya<; bulunmad1g1 gibi, onun i<;in buna 
ula§ma imkam da yoktur. Bu hususta ona yard1m etmenin de bir anla
mi yoktur. Zira bu gibi §eyler onun i§i degildir. ihtisas sahasm1 te§kil 
etmez. Bu sebeble ona verilen zaruri bilgi; kainatta bulundugu yeri, et
rafmda bulunan §eylere k1yasla bilebilmesi kadard1r. Muhakkak ki Al
lah Teala, bunu ona ac;1klamay1 tekeffiil etmi§tir. Zira o, onun gucun
den <;ok daha buyuktiir. Binaenaleyh, ona takatl nisbetinde bilmeyi ver
di. Melekler, §eytanlar, ruh, hayatm ba§lang1c; ve sonu bu kabil gayb
tandir. Allah'm hidayetiyle hidayete erenlere gelince; onlar, Allah'm ki
tablarmda ve peygamberlerinin sozlerinde ac;Iklami§ oldugu kadanyla 
iktifa ederler. Yaratlcmm bunlarda gorulen azametini, mahlukattaki 
hikmetlerini, alemlerden ve ruhlardan ibaret yeryuzunde insanm duru
munu dii§U.nmeye yonelirler. Butiin kabiliyetlerini, ke§iflere; gerek bu 
yeryuzunun hududlan dahilinde ve gerekse etrafmdaki cisimlerde ol
sun aklm erebildigi ilimlere sarfederler. Bildiklerini pratik hayata, istih
sale, yeryuzunun i'marma ve orada Allah'a hilafet vazifesini yapmaya 
c;all§Irlar. Allah'm hidayetiyle ve O'na yonelerek ve hangi mertebeye 
yiikselmeye davet ettiyse ona yukselerek devam ederle!'. 

Allah'm hidayetine eri§meyen kimselere gelince, onlar da iki buyuk 
klsma aynllrlar: 

Birinci grup, k1sa ak1llanyla durmadan Allah Teala'nm hudutsuz 
zatlm kavramaya, indirilmi§ kitablarm dl§lllda gaybm hakikatlm ogren
meye <;all§lrlar. Varhg1 ac;1klamaya ve bir esasa baglamaya ugra§an fel-

, 



8150 1BN KESIR (Cilz: 29; SO.re: 72 

sefeciler bu gruptand1rlar. ve· bunlarm sarp bir dagm zirvesine tlrman
maya c;all§an c;ocuklar gibi ayaklan daima kaymaktadir. Veyahut bu 
varllk problemini c;ozmeye c;ah§Ip dururlar. Heniiz kainat alfabesinin 
hatflerini bilmezken tamammm s1rnm c;ozmeye c;all§Irlar. Onlarm bu 
fikirleri giiliinc;tiir. Bunlar iistelik biiyiik filozof say1llrlar. Kur'an'm 
in§a ettigi ac;1k, dogru ve giizel sistemiyle kar§lla§tmldigi vakit hakika
ten giiliinc; oldugu goriiliir. Tokezlenmeleriyle, kaymalanyla, aynllklany
la ve dagm1kllklanyla giiliinc;tiirler, bu varllg1 ac;1klamalanm, varhgm . 
azametiyle kiYaslaymca ortaya c;1kan ciicelikleriyle de giiliinc;tiirler. Bu 
hiikiimden ne biiyiik Yunan filozoflanm, ne dii§iince metodunda onlan 
taklid eden miisliiman filozoflanm, ne de c;ag1m1zm yeni filozoflanm 
ay1rd etmiyorum. Bu durum, varhk hakkmdaki onlarm gorii§ii ile is
lam gorii§ii k1yasland1g1 zaman boyledir. 

Grubun birincisi i§te bunlard1r. ikinci gruba gelince, bunlar, bu gi
bi mevzularla .11gra§maktan bir fayda elde edemeyecekleri kanaatlyla 
bunlardan vazgec;erek kendilerini tecriibi ve tatbiki ilimlere vermi§ler
dir. Allah'm bu hususta hidayetine mazhar olmaks1zm Allah'a ula§mak 
ise nas1l miimkiin olabilir. Bu gorii§ sahipleri bilhassa onsekizinci ve 
ondokuzuncu as1rlar arasmda a§mhklarmm zirvesine eri§mi§lerdir. Fa
kat bu asrm ba§mdan itibaren ilim gururuna kap1lm1§ olan bu alim
ler gozleri oniinde maddenin degi§ip I§Iga donii§mesi ve bunun kanu- · 
nunun hakikatlm c;ozememeleri kar§lsmda uyanmaya ba§lad1lar. 

islam, kesin bilgi kalesinde hie; degi§meyen sabit kalml§, mec;hul
lerden, be§eriyete faydah olacak kadanm vermektedir. Akli giiciinii yer
yiiziinde halifeligini saglayacak §ekilde takviye etmi§, ak1llarma emni
yetle hareket edebilecekleri bir saha haz1rlam1§tlr. Onlan mec;hul ve 
mec;hul olmayan mevzulann en saglamma yoneltmi§tir. (Seyyid Kutub, 
Fi Zllal'il-Kur'an, XV, 303-308). 
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11 - Gen;ekten aram1zda, salihler de vard1r ve bun
dan ~ag1 olanlar da. Biz, turlu tiirlii yollara aynlm1~1z. 

12 - Dogrusu biz, yeryuzunde kalsa.k da Allah'1 aciz 
birakamayacagimlZl, kavsak da O'nu asla aciz blraikama
yacagmuzl anlad1k 

13 - Dogrusu biz, hidayeti i~ittigimizde ona inandlk. 
Kim Rabb1na iman ederse; o, ecrinin eksiltilmesinden ve 
kendisine haks1zhk edilmesinden ikorkmaz. 

14 - ivimizde teslim olanlar da vardir, kendine yaz1k 
edenler de. Kim teslim olursa; i~te onlar, dogru yolu ara
mi~ olanlard1r. 

15 - Kendilerine yazllk edenlere tgelince; onlar da, ce
henneme odun oldular. 

16 - Sayet onlar, yol iizerinde istikameti bulmu~ olsa
lardi; onlara bol bol su i'virirdik. 

17 - Ki onlan bununla tecriibe edelim. Kim Rabb1n1n 
zilkrinden yiiz ~evirirse; onu, .gittikve artan bir azaba ug
ratlr. 

. Cinlerin SiUihleri 

Allah Teala, cinlerden haber vererek onlarm kendi aralarmda §6y
le konu§tuklanm bildiriyor: ((Ger~ekten aram1zda, salihler de vard1r ve 
bundan a§agl olanlar da.» Yani salih olmayanlar da. ((Biz, tiirlti. tiirlti. 
yollara aynlml§lZ.» Muhtelif yollara ve farkh gorti.§lere bolti.nti.p par~a
lanml§lZ. ibn Abbas, Mti.cahid ve bir ba§kas1 bu ifadeye §6yle mana ver
mi§lerdir: i~imizden mti.'min ol~m da var, katir alan da. Ahmed ibn 
Sti.leyman en-Necad, Emali isimli eserinde der ki: Bize Eslem ibn Sehl. .. 
Ebu Muaviye'den nakletti ki; o, A'me§'in §6yle dedigini i§ittim, demi§: 
Bize bir cinni gidip gelirdi. Ben kendisine; ~n ~ok sevdiginiz yemek ne
dir? dedim. 0; pirin~, dedi. Biz ona pirin~ yemegi getirdik. Ben, lokmala
rm kalktlgm1 gorti.yor, ancak ~inlerden hi~birini gormti.yordum. Dedim 
ki: Bizde bulunan bu mezheb sahiplerinden sizde de var m1? Evet, dedi. 
Ben; sizdeki Raf1ziler ne durumdad1r? dedim de o; i~imizdeki en kotii
leri onlard1r, dedi. Ben, bu rivayetin isnadm1 §eyhimiz Hat1z Ebu'l-Hac
cac el-M1zzi'ye sundugumda, o; bu rivayetin A'me§'e isnad1 sahihtir, dedi. 

Hat1z ibn Asakir ~am'h Abbas ibn Ahmed'in hal tercti.mesinde §6y
le der: Ben, geceleyin evimde bulundugum bir s1rada baz1 cinnilerin §U 
§iiri okuduklanm i§ittim: 
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Oyle gonuller var ki; sevgi onlan temizlemi§, 
Ve yollan dogulardan bat1lardan baglanmi§. 
Allah sevgisiyle ko§arlar, Allah onlarm Rabb1d1r, 
Yarabklardan uzakla§Ip gonulleri Allah'a baglanmi§br. 
«Dogrusu biz, yeryuzunde kalsak da Allah'1 aciz birakamayacagi

mizl, kac;sak da O'nu asla aciz birakamayacagimizl anlad1k.» Biz, Allah'
m kudretinin tizerimizde hakim oldugunu, istesek ve kac;maya <;all§
sak da, yerytiztinde Allah'1 aciz birakamayacagimlzl, her yerde O'nun 
bizim uzerimizde Kadir-i Mutlak oldugunu anlad1k. <<Dogrusu biz, hi
dayeti i§ittigimizde ona inand1k.» Bununla 6vunuyorlard1. Bu, yiice bir 
§eref, ustun bir nitelik ve ovuniilebilecek bir ozelliktir. 

<<Kim Rabbma iman ederse; o, ecrinin eksiltilmesinden ve kendisi
ne haks1zllk edilmesinden korkmaz.>> ibn Abbas, Katade ve ba§kalan der 
ki: iyiliginin eksiltilmesinden veya kendi yaptlgmdan ba§ka kotiilukle
rin uzerine yuklenmesinden korkmaz. Allah Teala'nm buyurdugu gibi: 
<<Kim de inanmi§ olarak salih ameller i§lerse; o, zulumden ve hakkmm 
yenmesinden korkmaz.>> (Taha, 112). 

«ic;imizde t_eslim olanlar da vard1r, kendine yaz1k edenler de.» ic;i
mizden kimimiz mtislumand1r, kimimiz azgm. Hakk1 c;igneyip a§an. Bu
radaki ( .1.....\AJI ) kelimesi adil anlamma gelen ( .k..-all ) kelimesinin 
tersidir. 

<<Kim teslim olursa; i§te onlar, dogru yolu aram1§ olanlard1r.» Ken
dileri i<;in kurtulU§U arayanlai'd1r. «Kendilerine yaz1k edenlere gelince; 
onlar da, cehenneme odun oldular.>> Cehennemin kendileriyle ISitlldigi 
yak1t oldular. . 

«$ayet onlar, yol uzerinde istikameti bulmu§ olsalard1; .onlara bol 
bol su i<;irirdik. Ki onlan bununla tecrube edelim.» Tefsirciler bu aye
tin mapasl tizerinde iki ayn gorti§ serdetmi§lerdir : 
· 1 - Eger azgmlar, islam yolunda dosdogru istikamete girseler, do
niip miisliiman olsalar ve bu istikamette devam edip gitselerdi; onlara 
bol bol su verirdik. Bu _ bol sudan maksad, nz1k geni§ligidir. Nitekim 
Allah Teala ba§ka ayetlerde §6yle buyurur: «Eger onlar; Tevrat'1, incil'i 
ve kendilerine Rablarmdan indirilmi§ olam, dosdogru tutsalard1; mu
hakkak ki hem ustlerinden hem de ayaklarmm altlanndan yiyecekler
di.» (Maide, 66), «$ayet kasabalann halk1 inanmi§ ve sakmmi§ olsalar
di; elbette uzerlerine gokten ve yerden bereketler ac;ard1k.» (A'raf, 96). 
Btl takdirde <<Onlan bununla tecrube edelim» kavlinin manas1; onlan 
deneyip imtihan edelim, demek olur. Nitekim Malik, Zeyd ibn Eslem'
den nakleder ki; o, buraya §6yle anlam vermi§tir: Kimi~ hidayet uzere 
devam edip gittigini, kimin de azgmllga yuva.rland1gm1 tecrube edelim. 
Avfi de ibn Abbas'tan nakleder ki; <<$ayet onlar, yol iizerinde istikameti 
bulmU§ olsalardl>> kavlindeki istikametten maksad, itaatt1r, demi§tir. 
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Miicahid ise; yoldan maksad, islam'd1r, der. Said ibn Ciibeyr, Said ibn 
Miiseyyeb, Ata, Siiddi ve Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi de boyle derler. 
Katade cc~ayet onlar, yol iizerinde istikameti bulmu§ olsalardu kavli
ne §i:iyle mana vermi§tir: Eger onlann hepsi inanml§ olsalard1; yeryiizii
nii onlar ic;in ,geni§letirdik. Miicahid ise <c~ayet onlar, yol iizerinde is
tikameti bulmu§ olsalardl» kavlindeki yolun, Hak yolu oldugunu si:iyle
mi§tir. Dahhak da boyle sayler ve yukanda zikrettigimiz bu iki ayeti 
buna delil getirir. Bunlar ve c;ogunluk, buradaki ~<tecriibe edelim» kav
line imtihan ve deneme anlamm1 vermi§lerdir. Mukatil der ki: Bu ayet; 
yedi y1l yagmur yagmaymca Kurey§'li kafirler hakkmda nazil olmu§tur. 

2 - «~ayet onlar, yol iizerinde istikameti bulml1§ olsalardl» Sap1k 
yola istikamet tutturmu§ olsalard1, <cOnlara bol bol su ic;irirdik.» Onla
n ki:itiiliige gi:itiirmek ic;in nz1klanm derece derece geni§letirdik. Nite
kim Allah Teala'nm §U kavilleri de bu anlamdad1r: <cOnlar, kendilerine 
hat1rlatllan §eyleri unutunca; Biz de kendilerine her §eyin kap1lanm 
ac;tlk. Nihayet kendilerine verilen o §eyler yiiziinden sevinince; onlan, 
anstzm yakalad1k ve biitiin iimitlerinden mahrum kald1lar.» (En'am, 
44), c<Zannederler mi ki; kendilerine mal ve ogullar vermekle, iyilikler
de onlar ic;in acele davranmaktay1z? Hay1r farkmda degiller.>> (Mii'mi
nun, 5Q-56). Bu, Ebu Miclez'in si:iziidiir. 0; <c~ayet onlar, yol iizerinde 
istikameti bulmu§ olsalardi» kavlindeki yoldan maksad, sap1khk yolu
dur, demi§tir. ibn Cerir Taheri ve ibn Ebu Hatim boyle rivayet ederler. 
Begavi de, Rebi' ibn Enes, Zeyd ibn Eslem ve Kelbi i~· Keysftn'dan 
boyle nakleder. Bu ayetin devammdaki c<Ki onlan bununla tecriibe ede
lim» kavli bu yi:ineli§i te'yid edici niteliktedir. 

«Kim Rabbmm zikrinden yiiz c;evirirse; onu, gitti c;e artan bir aza
ba ugratlr.» Gittikt;e artlp §iddetlenen, elem verici bir azaba. ibn Ab
bas, Miicahid, ikrime, Katade ve ibn Zeyd; gittikc;e artan bir azaba 
kavlinin, birlikte rahat etme imkam bulunmayan s1kmt1lar ve me§ak
katler anlamma geldigini si:iylemi§lerdir. ibn Abbas, bunun cehennem
de bir dag oldugunu si:iylerken, Said ibn Ciibeyr onun, cehennemde bir 
kuyu oldugunu si:iylemi§tir. 
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18 -- Muhakkak ki mescidler, Allah i~in:dir. Oyleyse 
Allah ile beraber ba~kas1na ibadet etmeyin. 

19 - Dogrusu Allah'1n kulu, !kalk1p O'na yalvannca; 
neredeyse ~evresinde ke~e gibi oluyorlard1. 

20- De ki: Ben, ancak Rabb1ma yalvanrrm. Ve O'na 
hi~ ikimseyi ortak ko~mam. 

21- De ki: Ben, size zarar vermeye de, iyilik yapma
ya da muktedir degilim. 

22- De ki: Dogrusu kimse beni Allah' a kar~1 savuna
maz. Ve ben O'ndan qa~ka bir s1g1nak da bulamam. 

23 - Benim vazifem, ancak Allah kat1ndan olan1 ve 
O'nun risaletlerini teblig etmektir. Kim, Allah'a ve Ha
suliine isyan ederse; muhakkak ki onun ic;in, cehennem 
ate~i vard1r. Orada ebediyyen kalacaklard1r. · 

·24 - Nihayet kendilerine va'deqilenleri g,ordiikleri za
man, kimin yardimcisinin daha zay1f ve say1ca daha az ol
dugunu bileceklerdir. 

Allah Teala kullanna yalmz ve yalmz kendisine ibadet etmelerini, 
kendisine ba§kasm1 ortak ko§mamalanm emrederek buyuruyor ki: «Mu
hakkak ki mescidler, Allah i<;indir. Oyleyse Allah ile beraber ba§kasma 
ibadet etmeyin.» Katade der ki: Yahudi ve Hiristiyanlar, havralarma 
ve kiliselerine girdiklerinde Allah'a §irk ko§arlardl. Bu sebeple Allah Te
ala Nebiy-yi Zi§anma; yalmz ve yalmz kendisinin birligini haykirmala
nm emretmi§tir. ibn Ebu Hatim der ki: Ali ibn Huseyn ... ibn Abbas'
tan nakletti ki; o, bu ayet konusunda §6yle demi§tir: Bu ayetin indigi 
gun, yeryuzunde Kabe'deki Mescid-i Haram ve mukaddes evdeki ilya 
mescidinden ba§ka bir mescid yoktu. A'me§ der ki: Cinler; ey Allah'm 
Rasulu, bize izin verde seninle birlikte mescidinde namaza durahm, de
diler. Bunun uzerine Allah Teala, «Muhakkak ki mescidler, Allah i<;in
dir. Oyleyse Allah ile beraber ba§kas1na ibadet etmeyin.» ayetini indir
di ve boylece; namaz k1lm, ama insanlarm arasma kan§maym, denil
di. ibn Cerir Taberi der ki: Bize Abd ibn Humeyd ... Said ibn Cubeyr'-
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den nakletti ki; o, «Muhakkak ki mescidler ... l> ayeti hakkmda §Oyle de
mi§: Cinler Hz. Peygambere: Biz mescide nas1l gelebiliriz? Biz onlardan 
uzag1z, dediler. Yani namaza nas1l katllabiliriz? Biz senden uzag1z, de
diler. Bunun iizerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Siifya:q der ki: Husayf, 
ikrime'nin bu ayetin biitiin mescidler hakkmda nazil oldugunu soyledi
gini bildiri;r. Said ibn Ciibeyr ise bu ayetin secdeye katllan organlar hak
kmda nazil oldugunu sayler. Yani secde yapan organlar Allah ic;indir; 
onlarla Allah'tan ba§kasma secde etmeyin. Bu konuda bir de sahih ha
dis rivayet edilir. Abdullah ibn Tavlls, ibn Abbas'tan nakleder ki; Ra
sulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Ben, yedi kemigim iizerine secde et
mekle emrolundum: Alm kemigi -eliyle burnun 1 gosterdi- iki el, iki 
diz ve iki ayagm c;evresi. 

«Dogrusu Allah'm kulu, kalk1p O'na yalvannca; neredeyse c;evre
sinde kec;e gib} oluyorlardl.l> Avfi, ibn Abbas'm §oyle dedigini bildirdi: 
Cinler Hz. Peygamberin Kur'an okudugunu i§itince; onun okudugu 
Kur'an'a tutkunluklarmdan dolay1 iizerine yigillverdiler. Peygambere 
yakla§tllar, nihayet peygamber onlarm durumunu bilmeden bu ·sure
nin ba§tarafmi okumaya ba§ladL Onlar Kur'an'I dinliyorlardL Bu, Zii
beyr ibn Avam'dan da rivayet edilen gorii§tiir. ibn Cerir Taberi der ki: 
Bana Muhammed ibn Ma'mer ... ibn Abbas'm §oyle dedigini bildirdi: 
Cinler, kendi kavimlerine dediler ki: «Dogrusu Allah'm kulu, kalklp 
O'na yalvannca; neredeyse c;evresinde kec;e gibi oluyorlardl.» Yani on
lar peygamberin ve ashabmm namaz kildigmi, riiku'a ve secdeye. var
diklanm goriince; · ashabmm peygambere itaatmdan hayrete dii§tiiler 
de kendi kavimlerine eeDogrusu Allah'm kulu_, kalk1p O'na yalvarmca; 
neredeyse c;evresinde kec;e gibi oluyorlardL» dediler. Bu ikinci gorii§ de 
Said ibn Ciibeyr'den rivayet edilmi§tir. 

Hasan der ki: Rasulullah (s.a.), La ilahe illallah diy~rek kalk1p in
sanlan gerc;ek Rablarma davet edince; araplar ona kar§I topland1lar. 
Kata<;le de bu ayetin tefsirinde der ki: insanlar ve cinler bu dini son
diirmek ic;in topland1lar, ama Allah Teala onu desteklemek, ileri gotiir
mek ve kar§I c;1kanlara iistiin k1lmak iizere onlan durdurdu. Bu iic;iin
cii gorii§ de ibn Abbas, Miicahid ve Said ibn Ciibeyr'den rivayet edil
mi§tir. ibn Zeyd'in ve ibn Cerir Taberi'nin de tercih ettigi gorii§ bu
dur. Miiteakib ifadeden de ac;1kc;a bu gorii§ anla§1lmaktad1r: ((De ki: 
Ben, ancak Rabb1ma yalvarmm. Ve O'na hie; kimseyi ortak ko§mam.>> 
Yani Hz. Peygambere i§kence edilip kar§I c;1k1hp yalanlayarak aleyhin.., 
de toplamlmca; getirdigi hakk1 ibtal etmek iizere herkes ona dii§man
hkta birle§ince; o: (eBen, ancak Rabb1ma yalvarmm.» demi§tir. Yalmz 
ve yalhlZ e§i ve benzeri olmayan Rabb1ma ibadet eder, iicretimi O'ndan 
diler ve O'na dayamp tevekkiil ederim. (eVe O'na·hic; kimseyi ortak ko§:-: 
mam., demi§tir. 
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«De ki: Ben, size zarar vermeye de, iyilik yapmaya da muktedir 
degilim.>> Ben, ·yalmzca sizin gibi bir be§erim ve bana sadece vahyedil
mektedir. ~en, Allah'm kullarmdan bir kulum. Sizi dogru yola sevket
mek veya egri yola gotiirmek konusunda elimden bir §ey gelmez. Her 
§eyin vanp duracag1 yer Aziz ve Celil olah Allah'tlr. Ve arkasmdan da 
Rasulullah, Allah'a kar§I hie; bir kimsenin kendisini savunup miida
faa edemeyecegini haber veriyor. Ve . di:yor ki: Eger ben, O'na isyan et
mi§ olsam, hie; bir kimse beni O'nun azabmdan kurtaramaz. «Ve ben, 
O'ndan ba§~<a bir s1gmak da bulamam.n Miicahid, Katade ve Siiddi 
( ~~ ) kelimesine, s1gmak anlamm1 vermi~lerdir. Bir ba§ka riva
yette de Katade bu kelimeye yard1mc1 ve s1gmak anlam1 veya dost ve 
bannak anlamm1 vermi§tir. 

<<Benim vazifem, ancak Allah katmdan olam ve O'nun risaletle
rini teblig etmektir.n Bazllan derler ki; Bu ifade «Ve ben O'ndan ba§
ka bir s1gmak da bulamam.n kavlinden istisnad1r. Yani Ben, O'ndan 
ba§ka bir s1gmak bulamam, ancak Allah katmdan olam ve O'nun ri
saletini teblig ederim. Aynca bu ifadenin, <<Dogrusu kimse beni Allah'a 
kar§l savunamaz.n kavlinden istismi olmas1 da miimkiindiir. Yani beni 
hie; bir kimse Allah'a kar§l savunup kurtaramaz. Ancak Allah'm benim 
iizerime yiikledigi risalet vazifesini teblig etmem beni kurtarabilir. Ni
tekim A-llah Teala bir ba§ka ayett~ §6yle buyurur: «Ey Peygamber; Rab
bmdan sana indirileni teblig et. Eger bunu yapmazsan; O'nun elc;iligi
ni yapmami§ olursun. Allah, seni insanlardan korur.n (Maide, 67). 

«Kim, Allah'a ve Rasuliine isyan ederse; muhakkak ki onun ic;in, 
cehennem ate§i vard1r. Orada ebediyyen kalacaklardiV> Ben size yal
mzca, Allahtm risaletini teblig ediyorum. Bundan sonra kim isyan eder
se; bu isyanma kar§Ihk onun ic;in cehennem azab1 vard1r. Orada ebe
diyyen kalacaklard1r. Kac;1p kurtulma ve c_;:1k1§ imkanlan yoktur. 

«Nihayet kendilerine va'dedilenleri gordiikleri zaman, kimin yar
dimcismm daha zay1f ve sayiCa daha az oldugunu bileceklerdir.n insan
lardan ve cinlerden §U mii§rikler, k1yamet giinii kendilerine va'dedilen 
§eylerin gerc;ekl~~tigini goriince; kimin yardimcismm daha giic;siiz ve 
say1smm daha az oldugunu goreceklerdir. Onlar m1, yoksa Allah'm bir
ligini kabul eden mii'minler mi? Hay1r, mii§riklerin hie; bir yardimcilan 
yoktur ve onlar, Allah'm ordulan kar§Ismda sayiCa c;ok azdirlar. 
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25 - De ki: Size va'dedilen yak1n m1d1r, yoksa Rabb1m 
onu uzun sureli mi kilmli;itlr bilemiyorum. 

26 - Gayb1 bilendir. Gayb1n1 kimseye a91klamaz. 
27 - Ancak begenip Se9tigi bir peygamber mustesna

dlr. Cii.nku onun onunden ve ard1ndan gozculer koyar. 
28 - Ta ki, Rablann1n risaJetlerini ,ger9ekten teblig et

mii;i olduklann1 bilsin. Onlann yaptlklann1 ku~atm1~ ve 
her ~eyi bir say1 ile saymu?tlr. 

Gayb1 Bilendir 

Allah Teala; Rasulune, insanlara §dyle demesini emrediyar: Ben, 
klyametin vaktini bilmem. Uzak m1 yakm m1 aldugunu da anlamam: 
«De ki: Size va'dedilen yakm m1d1r, yaksa Rabb1m anu uzun sureli mi 
iplmi§tlr bilemiyarum.» Bir muddet sanra m1 gen;ekle§ecek bilmiyarum. 
Bu ayet-i kerime cahil halkm arasmda yaygm alan ve Peygamberin tap
ragm altma 1smmayacagm1 bildiren hadisin yalan ve ash almad1gm1 
gostermektedir. Gerc;ekte biz hie; bir kitabta da boyle bir hadise rastla
madik. Zaman zaman Hz. Peygambere k1yametin vakti sarulurdu da a, 
bunlardan hic;birine cevab vermezdi. Nitekim Cebrail (a.s.) de bir be
devi suretine girip kendisine: Ya Muhammed, bana klyametten haber 
ver, dediginde: Saru sarulan da sarandan daha iyi bilir degildir, diye 
kar§Ihk vermi§tir. Yine bedevi yuksek bir sesle: Ya Muhammed, kiya
met ne zamand1r? diye seslendiginde, Rasulullah (s.a.) : Yaz1klar alsun 
sana, a alacakt1r, hala _ana haz1rlanmadm m1? demi§tir. Bedevi; ben 
ana namaz1mm ve arucumun c;aklugu ile haz1rlanmad1m, ancak Allah'1 
ve RasUlunu severim, dedi. Rasulullah (s.a.): Oyleyse sen, sevdiginle 
berabersin. Enes der ki: MiislUmanlar bu hadise sevindikleri kadar, hie; 
bir §eye sevinmemi§lerdi. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam .. . Ebu Sa
id el-Hudri'den pakletti ki; Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§: Ey adem
agullan, akhmz ba§mizda ise kendinizi oliilerden saym. Nefsim kudret 
elinde olan Allah'a yemin ederim ki ; size va'dalunanlar muhakkak ge
lecektir. Ebu Davud da el-Melahim kitabmm sanunda der ki: Bize Mu
sa ibn Sehl. .. Ebu Sa'lebe'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §dyle bu
yurmu§ : Allah Teala bu ummeti yanm gtinden ba§ka aciz b1rakacak 
degildir. Bu hadisin rivayetinde Ebu Davud munferid kalmi§tlr. Sanra 
Ebu Davud §6yle der: Bize Amr ibn Osman ... Sa'd ibn Ebu Vakkas'tan 
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nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Ben umanm ki timme
tim Rabbmm huzurunda yanm gtinden ba§ka geciktirilerek aciz b1ra
k1lmasm. Sa'd ibn Ebu Vakkas'a; yanm gun ne kadar? dendiginde o; be§ 
ytiz y1ld1r, dedi. Bu rivayetin naklinde de Ebu Davud mtinferid kalml§
tlr. 

«Gayb1 bilendir. Gaybm1 kimseye ag1klamaz. Ancak begenip segti
gi bir peygamber mtistesnad1r.n Bu ayet-i kerime Allah Teala'mn §U 

kavli g~bidir: «Diled1gi kadanndan ba§ka O'nun ilminden hi<; bir §ey 
kavrayamazlar.» (Bakara, 255). Burada ise buyuruyor ki: 0, gortileni 
ve gortilmeyeni bilir. Allah'm haberdar k1ld1klarmdan ba§ka mahluka
tmdan hi<; bir kimse O'nun gaybmdan hi<; bir §ey bilemez .. «Kimseye 
gaybm~ ag1klamaz. Ancak begenip segtigi bir peygamber miistesnadlr.» . 
Bu ifade;· gerek melek, gerekse be§er ttirtinden peygamberleri igine ahr. 
«Qtinkii. onun ontinden ve ardmdan gozctiler koyar.n Aynca o peygam
bere, meleklerden gozctiler ve gozeticiler tahsis eder. Onu Allah'm em
riyle korurlar ve beraberindeki ilahi vahyi halka anlatmalanm saglar-

l
r. Bu sebeple ayetin devammda «Ta ki Rablanmn risaletlerini gerc;;ek
n teblig etmi§ olduklanm bilsin. Onlarm yaptlklanm ku§atml§ ve her 
yi bir saYl ile sayml§tlr.» buyuruyor. Mtifessirler «Rablarmm risaletle
ni gergekten teblig etmi§ olduklanm bilsin.n kavlindeki zamirin kime 

ait oldugunda ihtilaf etmi§lerdi'r. Baz1lan bunun Hz. Peygambere raci' ol-
dugunu soylemi§lerdir. Nitekim ibn Cerir Taheri der ki: Bize Abd ibn 
Humeyd ... Said ibn Ctibeyr'den nakletti ki; o, ccGayb1 bilendir. Gayb1m 
kimseye ag1klamaz. Ancak begenip segtigi bir peygamber miistesnad1r. 
Qiinkti onun ontinden ve ardmdan gozctiler koyar.n ayeti hakkmda §6yle 
demi§tir: Cebrail ile beraber dort tane koruyucu melek vard1r. c<Ta ki 
Rablarmm risaletlerini ger<;ekten teblig etmi§ olduklanm bilsin.» Yani 
Muhammed (s.a.) bunu bilsin. ibn Ebu Hatim de bu hadisi Ya'kub el
Ku~i'den nakleder. Dahhak, Stiddi ve Yezid ibn Ebu Habib de bunu 
bu §ekilde rivayet ederler. 

Abdtirrezzak, Ma'mer kanahyla Katade'den nakleder ki; o, ccTa ki 
Rablarmm risaletlerini gergekten teblig etmi§ olduklanm bilsin.n kav
li hakkmda §6yle _demi§tir: Allah'm nebisi kendisine gelen elgilerin Al
lah'm emrini teblig ettiklerini bilsin. Meleklerin onu koruyup savunduk
lanm anlasm diye. Sa'id ibn Ebu Arube de Katade'den boylece rivayet 
eder. ibn Cerir Taberi de bu rivayeti tercih eder. 

Ba§ka bir gorti§ daha zikredilmi§tir. ~oyle ki: Avfi, ibn Abbas'tan 
mikleder ki; ccAncak begenip segtigi bir peygamber miistesnad1r. Qtin
kii onun ontinden ve ardmdan gozctiler koyar.n kavli ile kasdedilen pey
gamberi §eytanlardan koruyan gozcii meleklerdir. Ta ki insanlara pey
gamber vas1tas1yla gonderilmi§ olan gergekler ag1khk kazansm ve mii§
rikler Rablarmm risaletlerinin kendilerine teblig edildigini bilsinler. 
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ibn Ebu Necih de Miicahid'den ,nakleder ki; o, «Ta ki Rablarmm risa
letlerini gerc;ekten teblig etmi§ oldugunu bilsin.» kavli hakkmda §i:iyle 
demi§tir: Peygamberi yalanlayan kimse bilsin ki; onlar Rablannm ri
saletler:ini gerc;ekten teblig ·etmi§lerdir. Ancak bu gi:irii§iin iizerinde du
rulmasl gerekir. 

Begavi der ki: Ya'kub ~u ayetteki bilsin anlamma gelen ( p, ) 
kelimesini zamme ile ( H ) §eklinde okumu§. Yani insanlara, pey
gamberlerin Allah tarafmdan alman emirleri teblig ettikleri bildirilsin 
diye, §eklinde mana vermi§tir. 

Buradaki zamirin Aziz ve Celil olan Allah'a raci' olmas1 da muhte
meldir. ibn el-Cevzi, Zad el-Mesir isimli eserinde bu gi:irii§ii nakletmi§
tir. 0 zaman mana §U §ekilde olur: Allah Teala elc;ilerini melekleriyle 
korur ki, onlar Rablarmm risaletlerini yeterince ifa etsinler, kendilerine 
vahyedilmi§ olan gerc;ekleri korusunlar ve peygamberlerin kendilerine 
gelen risaletleri teblig ettigini de bilsinler. Bu takdirde ayetin manas1 
Bakara suresindeki §U ifadeye benzer: «Ve senin iizerinde bulundugun 
k1bleyi, peygambere uyanlan, ayagmm iki i:ikc;esi iizerinde geri di:ine
ceklerden aYirdetmek ic;in k1ble yaptlk.» (Bakara, 143). «Elbette Allah, 
inananlan bilir ve dogrusu 0, miinaf1klan da bilir.» (Ankebut, 11). 
f)iiphesiz ki Allah Teala biitiin egyay1, olmazdan once kesin olarak bil
mektedir. Bu sebeple hemen ardmdan «Onlarm yaptlklanm ku§atml§ 
ve her §eyi bir say1 ile sayml§tlr.» buyuruyor. 

CiNN SURESiNiN SONU 



MUZZEMMiL SURESi 

(Mekke'de nazil olmw~tur.) 

Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar ... Cabir'in §i::iyle dedigini bildirir: Kurey§'
liler Dar en-Nedve'de toplanarak; §U adama i::iyle bir isim verin ki -halk 
onun gerc;ek yiiziinii bilsin, dediler. Baz1lan; kahindir, dediler. Baz1lan 
da; haYir o, kahin degildir, dediler. Kimileri; mecmlndur, dediler. Ba§
kalan ise hay1r o, mecmln degildir, dediler. Bir k1Sm1; biiyiiciidiir, dedi. 
Ba§kalan; biiyiicii degildir, dediler. Bunun iizerine mii§rikler ihtilafa 
di.i§tiiler. Durum Rasulullah (s.a.) a bildirilince; o, elbisesine btirtiniip 
sarmd1 ve bunun tizerine Cebrail (a.s.) Miizzemmil ve Miiddessir sure
lerini indirdi. Aynca Bezzar der ki: Bu hadisin ravileri arasmda yer 
alan Mualla ibn Abdurrahman'dan pek c;ok ilim ehli hadis nakletmi§ 
ve onu,n hadisine dayanmi§lardir. Ancak o, pe§inden gidilmeyen baz1 
hadi.slerde miinferid kalmi§tlr. 

Tefsir; C. XIV, F . 512 
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2 - Gecenin biraz1 mustesna kalk. 
3 - Y ar1s1nda veya ondan biraz eksilt, 
4 - Yahut biraz artlr ve Kur'an'1 yava~ yava~ oku. 
5 - Muhakkak ki Biz, sana ag1r bir soz vahyedecegiz. 
6 - Muhakkak ki gecekalk1~1, daha te'sirli ve o zaman 

okumak daha elveri~lidir. 
7 - Muhakkak ki gundiizde, seni uzun uzun ahkoya

cak i~ler vard1r. 
8 - Rabb1n1n ad1n1 zikret, her ~eyi b1rak1p yaln1z O'na 

yonel. 
9 - Dogunun ve Bat1n1n Rabb1d1r. O'ndan ba!?ka ilah 

yoktur. Oyleyse O'nu vekil edin. 

Ey Ortiisiine Biiriinen Kalk 

Allah Teala yiice Rasuliiniin geceleyin ortiisiine biiriiniip sarmma
Yl terketmesini, Aziz ve Celil olan Rabbi i<;in silkinip kalkmasm1 emre
diyor. T1pk1 Secde suresinde buyurdugu gibi: «Onlarm yanlan yatak
larmdan uzakla§Ir. Korku ve iimid ile Rablanna yalvanrlar. Verdigimiz 
nz1klardan da infak ederler.''- (Secde, 16) Boylece Allah'm RasUlii, Rab
bmm emrine imtisal ederek geceleyin kalk1p ibadet ediyordu ve bu ona 
vacib idi. Nitekim isra suresinde §byle buyurulmaktad1r: «Geceleyin, 
yalmz sana mahsus olmak iizere tt;hecciid namaz1 k1l. Umulur ki; Rab
bm seni ogiilmii§ bir makama gonderiverir.n (isra, 79) Bu surede ise 
onun geceleyin kalkacag1 mikdan ta'yin etmekte ve: «Ey ortiisiine bii
riinen; gecenin biraz1 miistesna kalk.n buyurmaktad1r. ibn Abbas, Dah
hak ve Siiddi ccEy ortiisiine biiriinenn kavlinden maksad, ey uyuyan 
demektir, derler. Katade ise; elbisesine biiriinen, anlarmm verir. ibra
hjm en~Nehai de bu a:yetin, Rasulullah'm bir kadifeye biiriinmii§ oldu
gu s1rada nazil oldugunu bildirir. ::?ebib ibn Bi§r, ikrime kanahyla nak
leder ki; ibn Abbas bu ayete §byle mana vermi~tir: Ey Muhammed, sen 
Kur'an'a biiriindiiriildiin. 

ccYansmda veya ondan biraz eksilt.n Buradaki, ccYansmdan kavli 
geceden bedeldir. «Yahut biraz artlr.'' Biz sana gecenin yansmdan bi
raz fazla, biraz eksik kalkmam ve ibadet etmeni emrettik. Bunda senin 
i<;in bir s1kmtl yoktur. 

<< Ve Kur'an'1 yava§ yava§ oku. '' Yava§ yava§ oku. <;iinkii bu okuyu§ 
Kur'an'1 dii§iiniip anlamana yard1mc1 olur. Rasulullah (s.a .) Kur'an'1 
bOyle okurdu. Nitekim Hz. Ai§e der ki : RasU:lullah (s.a .) Kur'an'1 yava§ 
yava§ okurdu. Oyle ki o, bulundugu uzunluktan daha uzard1. Buhari 
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Enes'ten nakleder ki; ona peygamberin Kur'an okuyu§u soruldugunda 
oyle demi§: 

Meddederek okurdu. Sonra Bismillahirrahmanirrahim kavlini §OY
:ece okumu§: Bismillahi lafz1m c;eker, Rahman lafzm1 c;eker Rahim laf
Zlm c;ekerdi. ibn Cureyc de ibn Ebu Mtileyk kanahyla Ummu Seleme'
den nakl.eder ki; ona Rasulullah 'm Kur'an okuyu§u soruldugunda o, Kur' 
an'1 ( · J...Uii Y.. dL. ·e) I ~)I.~_WI '--:"' J 4ill..w.JI -r)l ~)\ 4ill r ) 
eklinde ayet ayet bo~erek okurclu. Imam Ahmed, Ebu Davud ve Tirmi

zi de bu rivayeti naklederler. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ab-
urrahman ... Abdullah ibn Amr'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §OY

:e buyurmu§: Kur'an'1 oku ve yucelt. T1pk1 dunyada tane tane okudu
.run gibi. <;unku senin makamm okudugun her ayetin sonundad1r. Ebu 
Davud, Tirmizi ve Nesei de bu hadisi Stifyan es-Sevri kanahyla rivayet 
c:derler. Tirmizi bu hadisin hasen ve sahih oldugunu sayler. 

Bi~ daha once Kur'an'1 yava§ yava§ ve tane tane okumanm, okur-
ken sesi guzelle§tirmenin mustehab olduguna delalet eden hadisleri 
- tefsirin ba§ tarafmda- zikretmi§tik. Nitekim hadis-i §erif'lerde; Kur'
n'l seslerinizle guzelle§tirin. Kur'an'da sesini guzelle§tirmeyen bizden 
egildir. Buna Davud (a.s.) mezamirinden bir mizmar verilmi§tir, di
·erek Ebu Musa el-E§'ari'nin ovuldtigu gortilmektedir. Ebu Musa; be
im okuyu§umu dinledigini bilmi§ olsayd1m onu daha da guzelle§tirir-

aim, diye soylemi§tir. Abdullah ibn Mes'ud der ki: Kur'an'1 kum sac;ar 
ibi sac;maym. ~iir okur gibi h1zh h1zh okuyup gec;meyin. Harikalan kar
.smda durun ve onunla kalbleri harekete gec;irin. Sizden hic;birinizin 
mac1 surenin sonuna gelmek olmasm. Bunu Begavi rivayet eder. Bu
ari der ki: Bize Adem . .. Amr ibn Murre'den nakletti ki; o, Ebu Vail'-

n §6yle dedigini i§ittim, demi§: Aclamm birisi Abdullah ibn Mes'ud'a 
elerek; bu gece ben bir rek'atta mufassal bir sureyi okudum (uzun su

r ·lerden birisi), demi§. Abdullah ibn Mes'ud da; bu §iir okuma gibi bir 
y Rasulullah (s.a .)m aralarmda benzerlikler kurdugu, nazireleri bi-

·rsin. Mufassal surelerden yirmi sureyi zikrederek bundan ikisinin bir · 
k'atta okunmasm1 bildirmi§. 

«Muhakkak ki Biz, sana ag1r bir soz vahyedecegiz.» Hasan ve Ka
de; kendisiyle amel etm~k zor olan bir soz vahyedecegiz, §eklinde tef-
r etmi§lerdir. Denildi ki: Ag1rhg1 azametinden dolay1 nuzul vaktinde 
1 Nitekim Zeyd ibn Sa bit der ki : Rasulullah· (s.a.) a bir ayet indiril
"ti. Onun baldm benim baldmm tizerindeydi. Sanki baldmm eziliyor 

b1ydi. imam Ahmed ibn Ha:obel der ki : Bize Kuteybe . .. Abdullah ibn 
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Amr'dan nakletti ki, o; ben Rasulullah'a: Ey Allah'm RasuHi, vahyi 
hisseder. misin? diye sordum da, Rasulullah (s.a.) §6yle buyurdu: Ben 
sesler duyanm, sonra duyar duymaz susanm. Bana vahiy indirilen her 
seferinde, ruhumun <;1k1p gittigini sanm1§1md1r. Bu rivayetin naklinde 
Ahmed ibn Hanbel miinferid kalmi§tlr. Buhari'nin Sahih'inin ba§taraf
lannda Abdullah ibn Yusuf ... Hz. Ai§e'den nakleder ki; Hi§am oglu Ha
ris Rasulullah (s.a.) a: Sana vahiy nas1l gelir? diye sormu§. RasUlullah 
(s.a.) buyurmu§ ki: Zaman zaman gan sesi gibi gelir. Bu bana en ag1r 
olamd1r. igime sirayet eder ve ben onun ne soyledigini ezberlerim. Ba
zan da· bana melek bir adam §eklinde goriiniir ve konu§ur. Ben onun 
soylediklerini ezberlerim. Hz. Ai§e der ki: Ben, gok soguk bir giinde 
Rasulullah'a vahyin indigini · gormii§tiim. 0 i<;ine sirayet ediyordu ve 
alm neredeyse terden <;atlayacaktl. Bu, onun ifadesidir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Siileyman ibn Davud ... Hz. 
Ai§e'nin §6yle dedigini bildirdi: Rasulullah (s.a.)a bineginde iken vahiy 
geldigi zaman binegini oldugu yerde durdururdu ve yiiriitemezdi. ibn 
Cerir Taberi der ki: Bize ibn Abd'iil-A'la ... Urve'den nakleder ki; Rasu
lullah (s.a.) a devesinin iizerinde iken vahiy geldiginde devesini durdur
mu§tu. Peygamber onu b1rakmcaya kadar deve k1m1ldayamaz olmu§tU. 
Bu hadis miirseldir. ibn Cerir Taberi bu soziin ag1rhgmm her iki anla
ma geldigi kanaatlm tercih eder. Nitekim Abdurrahman ibn Zeyd ibn 
Eslem §6yle der: 0, diinyada 'ag1r oldugu gibi ahirette mizanda da ag1r 
olur. 

«Muhakkak ki gece kalkl§l, daha te'sirli ve o zaman okumak daha 
elveri§lidir.>> Ebu ishak, Said ibn Ciibeyr kanahyla ibn Abbas'tan nak
leder ki; ( t.::.J ) kelimesi Habe§ dilinde kalkmak anlammadu-. Orner, 
ibn Abbas ve ibn Ziibeyr; gecenin biitiiniinii ibadetle gegirmeye kalk
mak anlam1 verildigini, bildirmi§tir. Miicahid ve bir ba§kas1 da boyle 
der. Gecenin bir k1smmda kalkan i<;in de bu ifade kullamhr. Miicahid'~ 
den bir rivayette de yats1 namazmdan sonra kalkmaktlr. Ebu Miclez, 
Katade, Salim, Ebu Haz1m ve Muhammed ibn Miinkedir boyle demi§
lerdir. Geceleyin kalkmaktan maksad, gece saat ve vakitlerinde kalk
maktlr. Gecenin her am igin bu kelime kullamhr. Maksad §Udur: Gece
leyin kalkmak, hem kalble lisan arasmda uyumun saglanmas1 bakimm
dan en elveri§li ve en etkili, hem de okuma bak1mmdan daha birle§ti
ricidir. «Ve o zaman okumak daha elveri§lidir.» Giindiiz kalk1p okumak
tansa, geceleyin okumak hem zihne iyi yerle§tirir, hem de daha iyi an
lamaya vesile olur. Qiinkii giindiiz; halkm di§an <;1ktlg1, seslerin yiiksel
digi, gegimlerin te'min edildigi vakittir. Hafiz Ebu Ya'la el-Mavslli der 
ki: Bize ibrahim ibn Said ... A'me§'ten nakletti ki; Enes ibn Malik, bu 
ayeti §U §ekilde okumu§tur: ( ~ '-:-' _,....,i, lk J .. 1..::.i r,.? Jlll .i.!...:;.\; .)\ ) Ada
mm .biri ona; biz, bu k1sm1 §U §ekilde okuyoruz ( ~ (,ti J ) deyince, 
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; ( ~i J i _,tl ~ I-:-' yi) kelimeleri aym ve benzer kelimelerdir, -demi§. 
<• Muhakkak ki gunduzde, seni uzun uzun allkoyacak i§ler vard1r.ll 

Ibn Abbas, ikrime, Ata ibn Ebu Muslim; bunun bo§luk ve uyku anlamma 
eldigini soylerler. Ebu'l-Aliye, Mucahid, Dahhak, Hasan, Katade, Re

bi ibn E;nes ve Sufyan es-Sevri; bunun uzun bir bo§luk anlamma geldi
·,ini, bildirmi§lerdir. Katade ise; bunun bo§luk, gidi§-geli§ ve istekler 
nlamma geldigini, bildirir. Siiddi: de; bunun c;ok nafile ibadet anlamma 
eldigini, bildirir. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem ise; giindiiziinu ih

·a<;lann ic;in ay1r, geceni dinine ver, demek oldugunu belirtir ve der 
·' · Bu, gece namazmm farz oldugu zamanlarda idi. Sonra Allah kulla-
. a ibadeti hafifletip gece namazm1 farz olmaktan <;Ikarnn§tlr. Sonra 
bdurrahman Ibn Zeyd ibn Eslem: «Gecenin biraz1 miistesna kalk ... il 
·etini sonuna kadar okumu§ ve ardmdan <<f?iiphesiz ki Rabbm, senin 
cenin iic;te ikisi, yansl · ve iic;te biri ic;inde kalkt1gm1 bilir ... 0 hal de on-
·n kolaym1za geleni okuyun.l> kavline kadar olan k1sm1 (Miizzemmil, 
I J okumu§tur. Yani gecenin uc;te birinde, iic;te ikisinde kolaymlza gele
okuyun, demi§tir. Sonra daha geni§ ve dalla rahat olan emir gelip ge

, peygamberden ve gerekse iimmetten gece namaz1 farizas1m kaldlr-
·•§tlr. I}u gel8n emir yukanda (isra, 16) zikredilen ayette be,lirtilmi§tir . 
..ml,J.n delili imam Ahmed ibn Hanbel'in Miisned'inde naklettigi §U ha
. ir: Yahya . .. Sa'd ibn Hi§am'dan nakleder ki; o, kansm1 bo§aml§, 
nra Medine'ye giderek orada emlakm1 satmak ve onunla cihada katl
: lan donatmak iizere alet ve silah almak, sonra diyar-1 Rum'a gidip 
;.mceye kadar cihad etmek istemi§. Kavminden bir topluluga rastla
§. 0 topluluk kendisine Rasulullah (s .a .) doneminde de altl ki§ini~ 
yle bir maksadla yola <;1ktlklanm ar:_latmi§lar. 0, sizin orneginiz yok 

.:.1? deyince, kendisini bundan yasakk}lp donmeye ikna' etmi~ler. Son
Sa'd ibn Hi§am bizimle 'beraber d.ondii ve bize, Abdullah ibn Abbas'a 

.np ona vitir namazm1 sordugunu bildirdi. Abdullah ibn Abbas ona 
~·:l e demi§: Yeryiiziinde Rasulullah (s.a.)m vitir namaz1m nas1l kll
~lru en iyi bilen kimseyi sana gostereyim mi? 0; evet, deyince Abdul

ibn Abbas; Hz. Ai§e'ye git. ve ona sor. Sonra da bana don, sana ne 
·:ab verdigini bildir, dedi. Sa'd ibn Hi§am der ki : Ben Hakim ibn Ef
.. ·m yanma vard1m, kendisiyle birlikte Hz. Ai§e'nin yanma gitmemizi 
· ettim. 0 dedi ki: Ben ona yakla§mak istemem, c;iinkii onu §U iki 
p (Cemel vak'asma kablanlar) hakkmda bir §ey soylemekten men'

. i§ti:m de o sozumu dinlemedl ve soylemeye devam etti. Ben, ona ye
ettirince, bana e§lik etti. Hz. Ai§e'nin yanma vard1k. Hz. Ai§e; Ha:. 

.. mi? dedi ve onu tamd1. 0 ; evet dedi. Hz. Ai§e: Yamnda kim var? 
. 0. Hi§ain oglu Sa'd, dedi. Hz. Ai§e: Hangi Hi§am? dedi. Hakim; 

.rr oglu, deyince, Hz. Ai§e ona rahmet okuyarak; ne iyi bir insand1 
r, dedi. (Sa'd ibn Hi§am der ki) : Ben, ona ; ey mii'minlerin annesi, 
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bana ~asulullah'm ahlakmdan haber ver, dedim. Hz. Ai§e: Sen Kur'an 
okumaz m1sm? dedi. Ben; evet, okurum, dedim. Hz. Ai§e dedi ki: i§te 
Rasulullah'm ahlak1 Kur'an idi. Ben, kalkmak istedim, sonra Rasulul
lah (s.a.)m gece namaz1 akhma geldL Ona; ey mii'minlerin annesi Ra
sulullah (s.a.)m gece namaz1 hakkmda bana bilgi ver, dedim. 0; Miiz
zemmil suresini okumaz m1sm? dedi. Ben; evet okurum, dedim. 0; bu 
surenin ba§mda Allah Teala geceleyin namaz k1lmay1 farz k1lm1§tlr. 
Rasulullah ve ashab1 bir y1l boyunca geceleyin k1yama durdular, niha
yet ayaklan §i§ti. On iki aym sonunda Allah bu emrini sana erdirdi ve 
bu surenin sonunda hafifletici hiikmii indirdi. Gece namaz1 once farz 
iken soma nafile oldu. Ben kalkmak istedim, ancak Rasulullah (s.a.)m 
vitir namaz1 akhma geldi. Ey mii'minlerin annesi, peygamberin vitrini 
bana bildir; dedim. Hz. Ai§e dedi ki: Biz, onun misvakini ve abdest i~in 
suyunu haz1rlard1k. Allah Teala geceleyin onu diledigi bir miiddet uy
kudan sonra uyand1nrd1. 0 kalkar, misvaklenir, sonra abdest ahr, son- · 
ra sekiz rek'at namaz k1lard1. Bu sekiz rek'atm yalmz sonuncusunda otu
rur, Rabb1m zikreder, dua okur, bir daha k1m1ldamaz ve selam da ver
mezdi. Sonra dokuzuncu rek'atl k1lar, oturur, Rabbma hamdeder, zik
reder, dua eder ve bizim duyacag1m1z §ekilde selam verirdi. Selam ver
dikten soma, oturdugu yerde iki rek'at namaz k1lard1. Yavrucugum i§
te bu on bir rek'attlr. Rasulullah (s.a.) ya§lamp da §i§manlaymca yedi 
rek'atl tek olarak namaz k1ld1, selam verdikten soma oturdugu yerde 
iki rek'at namaz k1ld1. Boylece dokuz rek'at k1hyordu yavrucugum. Ra
sulullah (s.a.) namaz k1ld1g1 zaman namaza devam etmeyi ~ok severdi. 
Geceleyin namaz k1lmaktan uyku, hastahk veya agn onu ahkoydugu 
zaman giindiiz on iki rek'at namaz k1lard1. Ben, Allah nebisinin biitii
niiyle bir geceyi Kur'an okuyup sabaha kadar k1yam ederek ge~irdigini 
ve Ramazandan ba§ka tam olarak bir ay oru~ tuttugunu bilmem. (Sa'd 
ibn Hi§am der ki:) Ben, Abdullah Ibn Abbas'a gelip Hz. Ai§e'nin an
lattlklanm anlatt1m, o dedi ki: Dogru soylemi§. Ke§ki ben de onun ya
nmda girseydim de §ifahen bana da bunlan anlatml§ olsayd1. imam 
Ahmed ibn Hanbel bu hadisi biitiiniiyle rivayet eder. Muslim de Sahih'
inde Katade kanahyla aym hadisi benzer §ekilde nakleder. Bu anlamda 
Hz. Ai§e'den rivayet edilen bir diger hadis te ibn Cerir Taberi, ibn .Veki' 
kanahyla ... Hz. Ai§e'den nakleder. Hz. Ai§e (r.a.) der ki: Ben, Hz. Pey
gamber i~in geceleyin iizerinde namaz k1lmacak bir has1r haz1rhyordum. 
Halk bunu duyunca topland1lar. Rasulullah (s.a.) halka ~ok §efkatli ol
masma ragmen, k1zm1§ gibi onlarm yanma ~1kti. <;iinkii geceleyin iba
det yapmamn onlara farz k1lmmasmdan korkmu§tu ve dedi ki: Ey in
sanlar; amellerden giiciiniiziin yettigini omuzlaym. <;iinkii siz yapmak
tan b1kmad1k~a Allah Teala sevab vermekten b1kmaz. Amellerin en ha
y1rhs1 da iizerinde devam edilenidir. Bu s1rada Kur'an'dan: «Ey ortii-
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siine biiriinen; gecenin biraz1 miistesna kalk. Yansmda veya ondan bi
raz eksilt. Yahut ana biraz ekle ve Kur'an'1 yava§ yava§ oku.» ayeti na
zil oldu. Oyle ki ki§i bir ip geriyor ve kendisini buna baghyordu. Sekiz 
ay bu §ekilde kald1lar. Allah Teala onlann kendisinin ho§nU.dlugu ic;in 
yaptlklan bu davram§l gordii de onlara ac1d1 ve farzlara devam etme
lerini gece ibadetini terketmelerini uygun gordii. Bu rivayeti ibn Ebu 
Hatim de Musa ibn Ubeyde er-Rebezi kanahyla nakleder. Ancak bu, zay1f 
bir ravidir. Yukandaki hadis Buhari'nin Sahih'inde bu surenin niizul 
sebebiyle ilgili fazlahk olmadan yer almaktad1r. Bu ifade surenin Me
dine:de inml§ oldugu vehmini doguruyor ki gerc;ek boyle degil, sure 
Mekke'de nazil olmu§tur. Keza gece ibadetini · emreden hiikmiin ba§lan
g1c1yla son bulmasmm sekiz ay oldugunu belirten ifade de garibtir. <;iin
kii Ahmed ibn Hanbel'in rivayetinde bunun bir sene oldugu kaydedil
rni§ti. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said el~E§ecc ... Semmak el-Hane
fi'den nakletti ki; o, ibn Abbas'm §Oyle dedigini i§ittim, demi§tir: Miiz
zemmil suresinin ilk k1smmm nazil olU§U onlarm Ramazan aymda ge
celeyin k1yama durduklan gibi durmalan sonucudur. Bu k1yamm ba§
lamaslyla son bulmas1 yakla§lk bir sene olmu§tur. ibn Cerir Taberi de 
bu rivayeti Ebu Kiireyb kanahyla ... ibn Abbas'tan nakleder. Sevri ve 
Muhammed ibn Bi§r de ... ibn Abbas'tan bu siirenin bir y1l oldugunu 
naklederler. ibn Cerir, Ebu Kiireyb kanahyla ... ibn Abbas'tan benzer 
bir ifadeyi nakleder. ibn Cerir Taheri der ki: Bize Abd ibn Humeyd ... 
Ebu Abdurrahman'dan nakletti ki; Miizzemmil suresi nazil olunca, bir 
Yll boyunca geceleyin ibadet ettiler. Oyle ki ayaklan §i§ti. ceO halde on
dan kolaymlza geleni okuyun.» ayeti nazil oldu da, insanlar istirahat et
tiler. Hasan el-Basri· de boyle der. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu 
Ziir'a ... Sa'd ibn Hi§am'm §Oyle dedigini bildirdi: Ben, Hz. Ai§e'ye; Ra
sulullah (s.a.)m k1yamm1 bana bildir, dedim de o; Miizzemmil suresini 
okumaz m1sm1z? dedi. Ben; evet okurum; deyince, i§te RasUlullah (s.a.) 
m ve ashabmm geceleyin ibadeti boyle idi, en sonunda ayaklan §i§ti de 
on altl ~y surenin sonu gokte sakh tutuldu. Sonra indirildi, dedi. Ma'
mer Katade'den naklen der ki: ccGecenin biraz1 miistesna kalk.» miislii
manlar bir veya iki sene geceleyiri ibadet ettiler. Nihayet ayaklan §i§
ti de Allah Teala surenin sonunda bu emrini hafifleten a yeti indirdi. 
ibn Cerir Taberi der ki: Bize Abd ibn Humeyd ... Said ibn Ciibeyr'den 
nakletti ki; o, §Oyle demi§: Allah Teala Neoiy-yi Zi§an'ma: ccEy ortii
siine biiriinen ... » ayetini indirince, Rasulullah (s.a.) on Yll bu emre 
uyarak geceleri k1yam etmi§ ve ibadetle gec;irmi§ti. Ashabmdan bir 
rup ta geceleri ibadetle gec;iriyordu. On y1l sonra Allah Teala cc~iip

hesiz ki Rabbm, senin, gecenin iic;te ikisi, yans1 ve iic;te biri i<;inde kalk-
1gm1 bilir. Seninle beraber olanlardan bir toplulugun da.» ayetini ceO 
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ha:lde ondan kolay1mza geleni okuyun, namaz1 k1lm.» kavline kadar 
indirdi. Boylece on y1l soma Allah, onlara hiikmiinii hafifletti. Bu riva
yeti ibn Ebu Hatim de babas1 kanahyla ... Said ibn Ciibeyr'den nak
leder. 

Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'm: «Gecenin biraz1 miistesna kalk, 
yansmda veya ondan biraz eksilt. Yahut biraz artlr v·e Kur'an'1 yava§ 
yava§ oku.» ayeti hakkmda §6yle dedigini bildirir: Allah Teala, Peygam
berine ve mii'minlere pek az1 miistesna gece ibadet etmelerini emretti. 

· Bu durum mii'minlere zor geldi. Bilahare Allah Teala onlara ac1d1 ve 
hiikmiinii hafifletti, «i<;inizden hasta olacaklan, Allah'm lutfundan ara
mak iizere yeryiiziinde dola§acak olanlan ve Allah yolunda sava§acak 
olanlan §iiphesiz ki Allah bilir. 0 halde ondan kolaym1za geleni oku
yun.» ayetini indirerek mii'minleri Slkmtldan kUrtanp geni§lige kaVU§
turdu. Hamd ona 'mahsustur. 

«Rabbmm ad1m zikret, her §eyi b1rak1p yalmz O'na yonel.» O'nu 
<;ok<;a zikret ve i§ini bitirince kendini O'na ibadete ver. Diinya i§lerin
den senin muhta<; oldugun kadanm yaptlktan sonra kendini Allah'a 
ibadete ada. T1pk1 «i§ini bitirince O'na yonel.» (in§irah, 7) kavlinde bu
yurdugu gibi, vazifelerini bitirdikten sonra O'na ibadet ve taata yonel ki, 
zihnin i§ten farig olsun. ibn Zeyd, bu veya buna yakm blr mana vermi§
tir. ibn Abbas, Miicahid, Ebu Salih, Atlyye, Dahhak ve Siiddi ccHer §eyi 
b1rak1p yalmz ona yoneb kavline, O'na kullukta samimi ve ihlasll ol, di
ye mana vermi§lerdir. Hasan ise; onun i<;in <;all§ ve kendini O'na ada, di
ye mana vermi§tir. ibn Cerir Taberi der ki; abid ki§iye de ( ~ ) nken
dini Allah'a adayan» ad1 verilir. Nitekim bir hadiste Rasulullah'm iba-

. dete <;ekilip evlenmemeyi yasaklad1g1 ve burada aym kelimeyi ( j.\? I ) 
kulland1g1 rivayet edilir. , 

<<Dogunun ve Batmm Rabb1d1r. O'ndan ba§ka ilah yoktur. Oyleyse 
O'nu vekil edin.» Dogularda ve Bat1larda yegane hiikiim ve tasarruf sa
hibi O'dur. O'ndan ba§ka ilah yoktur. Nas1l 0, yalmz ba§ma ibadete 
lay1k ise; tevekkiil edilmeye, dayamhp giivenilmeye de yalmzca 0 la
Ylktlr. ccOyleyse O'nu vekil edin.» Bir ba§ka ayette buyurdugu gibi: ,,Qy
leyse O'na ibadet et ve O'na tevekkiil et.» (Hud, 123) Yine Fatiha su
resindeki: «Yalmz Sana ibadet eder ve yalmz Senden yard1m dileriz .» 
kavlinde oldugu gibi. Bu anlamda pek<;ok ayet vard1r ki yalmz ve yal
mz Allah'a kulluk ve itaatl emretmekte ve O'na giivenip dayanmayt 
bildirmektedir. 
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10- Onlann soylediklerine sabret ve yanlanndan gu
zellikle aynl. , 

11 - Nimet sahibi olan o ya:Ianc1lan Bana b1rak. Ve 
onlara biraz muhlet ver. 

12- Muhakkak ki katlm1zda, ag1r boyunduruklar ve 
cehennem var. 

13 - Bogaz1 t1kayan bir yiyecek ve elim bir azab var. 
14 -'-- 0 gun; yeryuzu ve daglar sars1hr. Ve daglar yu

mu§ak kum y1g1n1 haline gelir. 
15- Dogrusv. Biz, Firavun'a bir peygamber gonder

digimiz gibi, size de uzerinize §ehadet edecek bir peygam
ber gonderdik. 

16- Fakat Firavun, o peygambere isyan etti. Biz de 
onu, ag1r bir yakalayi§la yakaladlk. c 

17 - Eger kii.frederseniz; genc;leri ya§h k1lan bir gun
den nas1l korunabileceksiniz? 

18 - Gok onunla yanlmi§ ve O'nun vaadi yerini bul
mui?tur. 

Allah Tea.la, yiice peygamberine; kavminden beyinsizlerin kendisini 
yalanlaJip soyledikleri sozlere sabretmesini ve onlarm yanmdan giizel
likle aynlmasm1 emrediyor. · Bu aynlma beraberinde hie; bir kmamaya 
gerek b1rakmayan bir kmama §eklidir. Sonra Rasulullah'm kavminden 
ktifredenleri azabiyla tehdid ederek -gazabmm kar§lSmda hi<; bir §eyin 
duramad1g1 yiice Zat O'dur- §6yle buyuruyor: <<Nimet sahibi olan o ya
lancilan Bana b1ra_k.n Mal ve miilk sahibi olan o mii§rikleri ve yalanci
lan Dana b1rak. Gerc;ekte onlar ba§kalarmdan daha c;ok itaat edebi
lecek giic;tedirler. Ve onlar ba§kalarmda bulunmayan: haklan kendileri 
·~;in taleb ederler. «Ve onlara biraz miihlet ver.» Az bir miihlet. T1pk1: 

~,:; 
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«Onlan az bir siire ge~indirir, sonra da katl bir azaba siiriikleriz.>> (Lok
man, 24) buyurdugu gibi. Burada da buyuruyor ki: «Mul).akkak ki ka
tlmlzda, ag1r boyunduruklar ve cehennem var.>> ibn Abbas, ikrime, Ta
vus, Muhammed ibn Ka'b, Abdullah ibn Biireyde, Ebu imran, Ebu 
Miclez, Dahhak, Hammad ibn Ebu Selman, Katade, Siiddi, Abdullah 
ibn Miibarek, Sevri ve ba§kalan da bu ayetteki ( ')ll(ji ) kelimesinin; 
ag1r boyunduruklar ve baglar, anlamma geldigini soylemi§lerdir. «Ve 
cehennem var.» Yak1c1 alev ve azab. «Bogazl tlkayan bir yiyecek ve 
elim bir azab var.>> ibn Abb&.s der ki; bu yiyecek bogaza tak1hp kahr. 
Ne girer ne de ~1kar. «0 giin; yeryiizii ve daglar sars1hr.» Titr:er. «Ve 
daglar yumu§ak kum y1gm1 haline gelir.» Onceden katl birer kaya par
~asl iken yumu§ak kum y1g1m haline donii§iir. Sonra onlan oyle bir atl§
la atar ki hi~ bir par~as1 kalmamak iizere hepsi kaybolup gider. Ve ne
ticede yeryiizii diimdiiz bir ova gibi olur. Onda hi~ bir yadi ve girinti, 
~1kmtl goremezsin. Yiiksek-al~ak, hi~ bir §ey kalmaz. 

Sonra Kurey§'li kafirlere hitab ediyor -ki maksad biitiin insan
lardlr- ve buyuruyor ki: «Dogrusu Biz, Firavun'a bir peygamoer gon
derdigimiz gibi, size de iizerinize §ehadet edecek (ameHer:inize §ahid 
olacak) bir peygamber gonderdik. Fakat Firavun, o peygambere isyan 
etti. Biz de onu, ag1r bir yakalayl§la yakalad1k.» ibn' Abbas, Miicahid, 
Katade, Siiddi ve Sevri ( ~ J f..b:.i ) ifadesine; §iddetli bir yakala
YI§la, diye anlam vermi§lerdir. Ayetin manas1 §6yle olmaktad.J.r: Siz, bu 
peygamberi yalanlamaktan ka~mm. Sonra Firavun'un ba§ma gelen si
zin de ba§lmza gelir. Nitekim Allah Teala Naziat suresinde «Bunun iize
rine Allah, onu diinya ve ahiret azab1yla yakaladL» (Naziat, 25) buyu
ruyor. Siz bu peygamberi yalanlayacak olursamz; helak olup Yik1lmay1 
daha ~ok hak edersiniz. <;iinkii sizin peygamberiniz imran Oglu Musa'
dan daha biiyiik ve §ereflidir. ibn Abbas ve Miicahid'den de l)oyle ma
na verdikleri rivayet edilir. · 

«Eger Kiifrederseniz; gen~leri ya§ll k1lan bir gii:pden nas1l koruna
bileceksiniz.» Giinler anlamma gelen ( L.Y.. - ) kelimesinin korunabile
ceksiniz anlamma gelen ( · 0_,A::j } kelimesinin ma'mulii olmas1 muh
temeldir. Nitekim ibn Cerir, Abdullah ibn Mes'ud'un bu ayeti; 
( ~~..l..aiJJ ..il~ {fi' .J\ ~ .:il..ll_,ll h iC.Y.. 1..!"\:J\~1 0__,!L;.; ~~ ) Ey 
insanlar, Allah'a kiifreder ve peigamberi tasdfk etmezseniz gen~leri 
ya§h k1lan bir giinden nas1l korunabilirsiniz? §eklinde okudug1:1nu bil- . 
dirir. Aynca bu kelimenin ( .-f--_;s- .J\ } kiifrederseniz, kelimesinin ma'
mUlii olmas1 da muhtemeldir. Birinciye gore mana §6yle olur: Kiifre
derseniz; bu biiyiik deh§et giiniinden emin olma imkanuuz nas1l olur? 
ikinci §ekilde mana verilecek olursa §6yle olur: tnkar ederseniz; sizin 
i~in takva nas1l gerc;ekle§ir? Her iki mana -da giizeldir. Ancak birincisi 
daha evlad1r. Allah en iyisini bilendir. 
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<tGenc;leri ya§ll k1lan bir giinden.» 0 giiniin deh§etinden, sarsmtl
smdan ve bunahmmdan genc;ler ya§lamr. Bu, Allah TeiUa'mn Hz. 
Adem'e §ayle diyecegi giindiir: Cehenneme ganderilecekleri gander. 
Adem; kac;ta kac;m1? deyince Allah Teala; her bin ki§iden dokuz yiiz 
doksan dokuzunu cehenneme, birini de cennete girdir, diye buyurur. Ta
berani der ki : Bize Yahya ibn Eyyub ... ibn Abbas'tan rivayet etti ki; Ra
sulullah (s.a.): «Genc;leri ya§h k1lan bir giiriden» ayetini okumU§ ve de
mi§ ki : 0 giin, k1yamet giiniidiir. Ve o giin, Allah Teala Hz. Adem'e §ayle 
der: Kalk ve soyundan gelen cehennemlikleri cehenneme gander. Adem; 
ey Rabb1m, kac;ta kac;1m? der. Allah Teala; her bin ki§iden dokuz yiiz dok
san dokuzunu, der. Ve yalmz bir ki§i kurtulur. Bu hal miisliimanlara ag1r 
geldi. Rasulullah (s.a.) onlarm yiiziine bakmca bu aurumu fark etti ve 
buyurdu ki : Adem'in c;ocuklan pek c;oktur. Ye'cuc ve Me'cuc Adem'in 
c;ocuklarmdand1r. Onlardan bir ki§i aliince soyundan bin ki§i dogar. 
i§te cehennem, onlar ve benzerleri ic;indir. Cennet ise sizin ic;indir. Bu 
hadis garibtir. Haec suresinin ba§tarafmda bu hadisler zikredilnii§ti. 

«Gak onunla yanhr.» Hasan ve Katade; onun §iddetinden ve deh
§etinden dolaYl gak yanhr, diye mana vermi§lerdir. Baz1lan da «onun
la» derken; zamirin Allah'a ait oldugunu soylemi§lerdir. Bu rivayet, ibn 
Abbas ve Miicahid'den nakledilmi§se de k'uvvetli degildir. Qiinkii bura
da Allah Teala sazkonusu edilmemi§tir. 

«Ve O'nun vaadi yerini bulmu§tur.» Bu giinle ilgili vaadi §iiphesiz 
gerc;ekle§mi§tir ve gerc;ekle§mesini engelleyecek hie; bir engel yoktur. 
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eder. Sizin onu sayamayacaglnlZl bildiginden tevbenizi ka
bul etmi~tir. Oyleyse Kur'an'dan kolay1n1za geleni okuyun. 
ic;inizden hasta olacaklan, Allah'1n lutfundan aramak 
iizere yeryiiziinde dola~acak olanlan ve Allah yolunda sa
va~acak olanlan ~iiphesiz ki Allah bilir. 0 halde ondan ko
laylnlza geleni okuyun, namaz1 k1hn, zekatl verin ve Al
lah' a giizel bir odiin<; verin. K"'endiniz i<;in haywdan ne tak
dim ederseniz; Allah katlnda onu miikafat bak1m1ndan da
ha biiyiik ve daha hay1rh .()larak bulursunuz. Ve Allah'tan 
magfiret dileyin. Muhakkak ki Allah; Gafur'dur, Rahim'
dir. 

Allah Teal8; buyuruyor ki: ccMuhakkak ki bu (sure), bir oguttur.ll 
Ondan ancak ak1l sahipleri ogut ahrlar. <<Dileyen, Rabbma dogru bir 
yol edinir.» Allah kimin hidayete ermesini dilerse; o, Rabbma dogru bir 
yol edinir. Nitekim bu ayeti bir ba§ka surede: ccAllah dilemedik<;e; siz 
dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah; Alim, Hakim oland1r.» (insan, 30) 

' ' 
diye s1mrlam1§tlr. 

«~iiphesiz ki Rabbm, senin, gecenin ii<;te ikisi, yans1 ve ii<;te biri 
i<;inde kalkbgm1 bilir. Seninle beraber olanlardan bir toplulugun da.» 
Kimi zaman boyle, kimi zaman oyle kalkarsm1z. Hi<;birinizin bu kalkl§
ta farkh bir maksad1 yoktur. Ancak siz, size bildirilen geceleyin k1yama 
durma emrini, tam olarak yerine getirmeye gO.<; yetiremezsiniz. <;unku 
bu, size ag1r gelir. Bu sebeple Allah Teala buyuruyor ki : ccGece ve giin
diizii Allah takdir eder.» Bazan ikisi e§it olur, bazan birisi fazla, dige
ri eksik, bazan da digeri fazla obiirii eksik olur. <<Sizin onu sayamaya- · 
cagmlZl bildiginden.» Size vacib klldlgl farzlan sayamayacagmlZl bil
digi i<;in <<Tevbenizi kabul etmi§tir. Oyleyse Kur'an'dan kolaym1za ge
leni okuyun.» Yani hi<; b!r vakitle s1mrh olmadan kolayrmza geldigi gibi 
okuyun. Ancak geceleyfn f1rsat buldugunuz takdirde k1yama durun. 
Burada namaz, «okuma>> ta'biriyle ifade edilmi§tir. Nitekim isra sure
sinde de <<Namazmda sesini yukseltme de, gizleme de.» (isra, 110) buyu
rarak, a<;1ktan da okuma, gizlice de, buyurmu§tur. 

imam Ebu Hanife merhumun tarafdarlan, <<Oyleyse Kur'an'dan 
kolayni1za geleni okuyun.» ayetini delil getirerek, namazda Fatiha oku
mamn kesin olarak belirtilmemi§ oldugunu, binaenaleyh onu veya ba§
ka ~ir ayeti okuyamn -bir ayet de olsa- namazmm caiz olacagml soy
lemi§lerdir. Ve bunda da Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde yer, alan 
namaz1 guzel k1lmayan ki§iyle ilgili hadisi delil gostermi§lerdir. Cum
hur ise Ubade ibn Samit'in hadisiyle onlara cevab vermi§tir. Bu hadis, 
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Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde yer alan; Fatiha suresini akumaya
run namazmm almayacagm1 bildiren hadistir. Muslim'in Sahih'inde 
Ebu Hureyre'den nakledilir ki; Rasulullah (s.a.): Kur'an'm anas1 akun
mayan her namaz, eksiktir, eksiktir, eksiktir, buyurmw~tur. ibn Hu-

# 

zeyme'nin Sahih'inde Ebu Hureyre'den merfu' alarak nakledilir ki; Kur'-
an'm anaSllll akumayan ki§inin namaz1 caiz almaz, buyurulmU§tUr. 

«i<;inizden hasta alacaklan, Allah'm lutfundan aramak uzere yer
yi.izi.inde dala§acak alanlan ve Allah yalunda sava§acak alanlan §iiphe
siz ki Allah, bilir. )) Allah Teala, bu ummetten geceleyin ibadeti terket
meyi gerektiren ma'zeret sahiplerinin bulunacagm1 bilmi§tir. Bunlar
dan hastalar geceleyin ibadet edemeyecekleri gibi, yeryuzunde gezinen 
ve kazan<; ile ticaret ir;in Allah'm lutfunu arayan miisafirlerin ve Allah 
yalunda. gazaya katlllp kendileri ic;in daha onemli bir me§gale bulunan 
mucahidlerin bunu yerine getirmelerinin mumkun almayacagml bildir
mi§tir. Bu ayet - hatta surenin tamam1- Mekke'de nazil almu§tur. 0 
zaman sava§ emri henuz me§ru' k1lmmann§tlr. i§te bu, peygamberin 
nubi.ivvetine delalet eden en buyuk delillerden birisidir. <;unku bu, gele
cekle ilgili gaybm haber verildigi ayetlerdendir. Bu sebeple ayetin de
vammda: «0 halde ondan kalaym1za geleni akuyun.)) buyuruyar. Yani 
musaid aldugunuz §ekilde gece ibadete kayulun. ibn Cerir Taheri der 
ki: Bize Ya'kub ... Ebu Reca Muhammed'den nakletti ki, a; ben Hasan'a : 
Ey Ebu Said, Kur'an buttinuyle kalbinde yer etmi§ alup da yalmz farz 
namazlan k1lmakla yetinen ve geceleyin k1yam etmeyen ki§i hakkmda 
ne dersin? diye sardum. 0 dedi ki: 0, Kur'an'1 yastlk edinir, Allah ana 
la'net etsin. Allah salih kuluna demi§ti ki : «0, §tiphe yak ki kendisine bg
rettigimiz ic;in bir ilim sahibl. idi.)) (Yusuf, 68) Ve yine: «Sizln de, atala
rmizm da bilmediginiz §eyler size ogretilmi§tir.)) (En'am, 91) Ben de
dim ki: Ey Ebu Said, Allah Teala : <<0 halde andan kolaym1za geleni 
akuyun.)) buyurmuyar mu? 0; evet be§ ayet de alsa akumalld1r, dedi. 
Burada Hasan el-Basri'nin mezhebi a<;1kc;a belirtilmektedir. 0, Kur'an'1 
az da alsa ezberlemi§ alanlann, geceleyin Kur'an akumalannm vacib 
aldugu gbrti§tinde imi§. Nitekim hadiste varid alur ki, RasUlullah (s.a.)a, 
sabaha kadar uyuyan ki§i soruldugunda §byle buyurmu§tur: 0, §eyta
nm kuJagma bevlettigi kimsedir. Denildi ki: Bu ifftde farz namazlan 
kllmay1p yatan kimse ic;indir. Ve yine geceleyin k1yam etmeyenler ic;in 
aldugu da sbylenmi§tir. Sunen kitablarmda nakledilir ki; Rasulullah 
(s.a.): Ey Kur'an ehli, vitir yapm, buyurmu§. Bir ba§ka hadiste de: Vi
tir yapmayan bizden degildir, buyurmu§. Bundan daha garibi de Han
belilerden Ebu Bekr Abdtilaziz ibn Ca'fer'in Ramazan aymm gecelerini 
ibadetli gec;irmenin vacib aldugu kanusunda naklettigi rivayettir. Al
lah en iyisini bilendir. Taberani der ki: Bize Ahmed ibn Said ... ibn Ab
bas'tan nakletti ki, Rasulullah (s.a .): «0 halde andan kalay1mza gele:rii 
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okuyun.n kavli hakkmda, yiiz ayet okuyun, demi§tir. Bu hadis de ger
~ekten garibtir. Onu yalmz Taberani merhumun «el-Mu'cemn isimli 
eserinde gordiim. 

«Namaz1 k1lm, zekatl verin.» Uzerinize farz olan namazlarm1z1 eda 
edin ve yine farz olan zekatlanmz1 verin. Bu ayette de zekat farizasmm 
Mekke'de nazil oldugunu soyleyenlerin gorii§iinii desteklemektedir. An
cak zekatm nisab mikdan ve nas1l verilecegi Medine'de a<;;1klanm1§t1r. 
Allah en iyisini bilendir. ibn Abbas, ikrime, Miicahid, Hasan, Katade 
ve Selef'ten bir ba§kas1 derler ki: Bu ayet, daha once miisliimanlarm 
iizerine farz k1lmm1§ olan gece ibadetiyle ilgili hiikmii neshetmi§tir. An
cak bu hiikm1in uygulam§ siiresi konusunda ihtilaf edilmi§tir. Bu go
rii§ler yukanda ge<;;mi§ti. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Rasulullah 
(s.a.) bir ki§iye der ki: Gece ve giindiiz be§ vakit namaz. Adam bundan 
ba§ka haria bir §ey var m1? deyince, o; hay1r, ancak sen goniillii yapar
san (nafile) miistesna, buyurmu§tur. 

«Ve Allah'a giizel bir odiin<;; verin.» Sadakalarla. Muhakkak ki Al
lah Teala, onun kar§1llgm1 en giizel ve en bol §ekilde verir. Nitekim Ba
kara suresinde §byle buyurur: «Kimdir o ki, Allah'a giizel bir bor<;; ver
sin de Allah, onu kat kat fazlas1yla odesin. Allah, hem darla§hnr, hem 
de bolla§tlnr.n (Bakara, 245). 

«Kendiniz i<;;in hay1rdan ne takdim ederseniz; Allah katmda onu 
miikatat bak1mmdan daha biiyiik ve daha hay1rh olarak bulursunuz.n 
Onceden kendiniz i<;;in takdim ettiginiz her §ey, o gun sizin olacaktu. 
Diinyada kendiniz i<;in saklad1gm1z §eylerin en hay1rhs1 bunlard1r. Ha
fiz Ebu Ya'la el-Mavs11i der ki: Bize Ebu Hayseme ... Haris ibn Siiveyd'
den nakletti ki; Abdullah, Rasulullah (s.a.)m §byle dedigini bildirmi§: 
Sizden hangi birinizin kendi mall, kendisine varisinden daha sevimlidir? 
Orada bulunanlar dediler ki: Ey Allah'm Rasulii, bizden hi<;;birimizin 
varisinin mah kendi malmdan ona daha sevimli degildir. RasUlullah 
(s.a.) buyurdu ki: Soylediginiz §eyi iyi bilin. Onlar; ey Allah'm Rasulii, 
bundan ba§ka bir §ey bilmeyiz, dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 
Sizden birinizin kendi mall onceden verdigi, varisinin mall ise sonraya 
b1rakhgid1r. Bu hadisi Buhari Hafs ibn Chyas'tan, Nesei de Ebu Mua
viye'den ve her ikisi de A'me§ kanallyla Haris ibn Siiveyd'den nakleder
ler. 

((Ve Allah'tan magfiret dileyin. Muhakkak ki Allah; Gafur'dur, Ra
him'dir.n Biitiin i§lerinizde Allah'1 90k9a amp bagi§lanma dileyin. Mu
hakkak ki 0; magfiret dileyenleri bagl§lar ve onlara merhamet eder. 

MUZZEMMiL SURESiNiN SONU 



MUDDESSiR SURESi 

(Mekke'de nazil olmu~tur.) 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - Ey ortuye burunen; 
2 - Kalk ve uyar. 
3 - Rabb1n1 da tekbir et. 
4 - Elbiselerini temiz tut. 
5 - Kotu ~eylerdense sak1n. 
6 - <:;ok gorerek ba~a kakma. 
7 - Rabb1n ic;in sabret. 
8 - Sur' a uflendiginde; 
9 - i~te o gun, zorlu bir glindur. 

10 - Kafirler ic;in hie; de kolay degildir. 

Ey Ortiiye Biiriinen Peygamber Kalk 

Buhari'nin Sahih'inde Cabir'den nakledilir ki, o; Kur'an'dan ilk 
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nazil olan k1smm Muddessir suresi oldugunu soylermi§. Ancak Cum
hur ona muhalefet ederek Kur'an'dan ilk nazil olan ayetlerin Alak su
resinin ba§ taraflan oldugunu bildirmi§lerdir. Orada bu husus a<;Iklana
caktlr. 

Buhari der ki: Bize Yahya .. . Yahya ibn Ebu Kesir'den nakletti ki; 
ben Abdurrahman'm oglu Ebu Seleme'ye Kur'an'dan ilk nazil olan kl
Slm neresidir? diye sordum. 0 dedi ki: «Ey ortuye burunen ... » ayetidir. 
Ben Alak suresinin ba§ tarafld1r diyorlar, dedim. Ebu Seleme dedi ki: 
Ben, Abdullah oglu Cabir'e bunu sordum ve senin bana soyledigini ben 
de ona soyledim. Bunun uzerine Cabir, Rasulullah (s.a.) m bize anlatt1g1 
bir hadisten ba§kasm1 size anlatmayacag1m, dedi ve §Oyle devam etti: 
Rasulullah buyurdu ki: Ben Hira dagma <;ekilmi§tim. Orada kah§ su
rem tamam olunca indim. Bir ses-geidi, sag1ma baktlm bir §ey gore
medim, soluma baktlm bir §ey goremedim, onume baktlm bir §ey gore
medim, arkama baktlm bir §ey goremedim. Ba§1m1 kald1rd1m bir §ey 
gordum. Geldim Hadice'ye dedim ki: Beni ort ve uzerime soguk su dok. 
Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Beni ortti.iler ve uzerime soguk su doktu
ler. i§te o zaman: «Ey orti.iye burunen; kalk ve uyar. Rabbm1 da tekbir 
et.n ayeti nazil oldu. Buhari bu hadisi bu vechi ile boylece sevkeder. 
Muslim de bu hadisi Ukayl kanahyla .. . Ebu Seleme'den nakleder ki; o, 
§oyle demi§: Abdullah oglu Cabir bana vahyin kesilme doneminden §OY
le bahsettigini i§ittim: Yurudugum bir s1rada gokten bir ses i§ittim. Go
zumu semaya dogru dl.ktigimde bir de ne goreyim, Hira dagmda bana 
gelen melek gokle yer arasmda bir kursi uze.rinde oturuyordu. Bunu 
gorunce ondan korktum ve yere yuvarland1m. Sonra aileme gelip beni 
ortun, drti.in dedim. Bunun uzerine Allah Teala: «Ey ortuye burunen; 
kalk ve uyar. Rabb1m da tekbir et.» ayetini indirdi. Bu ayet, «koti.i §ey
lerdense sakmn k1smma kadar inmi§ti. Ebu Seleme der ki: Buradaki 
«koti.i §eylern anlamma gelen ( ?.)\ ) kelimesi, putlard1r. Sonra vahiy 
klZl§tl ve ard arda indi. Bu ifade Buhari'nin lafz1d1r ve mahfUz olan 
ifade de budur. Ancak bu, vahyin daha once inmi§ olmasm1 gerektirir. 
<;unku bu ifadede; bir de ne goreyim,Hira dagmda bana gelen melek 
gokle yer arasmda bir kursi uzerinde oturuyordu, deniliyor. Hira da
gmda gelen bu melek; ona «Seni yaratan Rabbmm ad1yla oku.» ayetini 
indiren Cebrail'dir. Sonra bir sure vahiy .kesilmi§ ve arkasmdan aym 
melek tekrar gelmeye ba§laml§tlr. Bu iki ifadeyi birle§tirme vechi §OY
ledir: Vahyin kesilmesinden sonra gelen ilk ayet, bu surenin ba§ tara
fldlr. Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Haccac ... Abdur
rahman oglu Ebu Seleme'den nakleder ki, o; Abdullah oglu Cabir Ra
sulullah'l §6yle buyururken i§itti, demi§: Sonra bir muddet vahiy ke
sildi. Ben, yi.irurken gokten bir ses duydum. Gozumu semaya dogru dik
tigimde bir de ne goreyim, Hira dagmda bana gelen melek, §U anda gok-
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Ie yer arasmda bir kursi uzerinde oturuyordu. Korkulr!-dan yere ~okup 
yuva:rland1m. Sonra aileme gelip; beni ortiin, beni ortUn, beni ortUn, 
dedim. Bunun uzerine Allah Teala: <<Ey ortuye burunen; kalk ve uyar. 
Rabb1m da tekbir et. Elbiselerini temiz tut. KotU §eylerdense sakm.» ayet
lerini indirdi. Ve bundan sonra vahiy kiZI§tl, ard arda geldi. Buhari ve 
MusJim de bu hadisi Ziihri kanahyla Ebu Seleme'den naklederler. 

Taberani der ki: Bana Muhammed ibn Ali ibn ~uayb ... ibrahim ibn 
Yezid'den nakletti ki; o, Ebu Miileyke'den ibn Abbas'I §Oyle derken 
duydum, dedigini i§itmi§: Mugire oglu Velid, Kurey§'liler i~in hir ziya
fet haz1rlad1. Yeyip i~tikten sonra bu acj.am hakkmda ne diyorsunuz de
di. Bir kiSIDI; o buyucudur, derken bir k1sm1; buyucu degildir, dedi. Bir 
k1sm1; kahindir derken, bir k1sm1 da kahin degildir, dedi. Baz1lan; §a
irdir, dediler de digerleri §air degildir dediler. Bir k1sm1 etkileyen bir 
buyiidur, dediler. Sonra onun etkilenmi§ bir buyu oldugu konusunda 
gorii§ birligine vard1lar. Bu durum Hz. Peygambere bildirilince uziildu 
ve ba§mi semaya dogru dikip ortusune burundu. Bunun uzerine Allah 
Teala; ((Ey ortiiye burunen; kalk ve uyar. Rabbm1 da tekbir et. Elbise
lerini temiz tut. KotU §eylerdense sakm. Qok gorerek ba§a kakma. Rab
bm i~in sabret.» ayetlerini indirdi. 

((Kalk ve uyar,n Yani azme sanl ve insanlan uyar. Nas1l bundan 
onceki ayetle nfrbfrvvet ger~ekle§mi§Se bununla da risalet ger~ekle§mi§
tir. HRabbmi da tekbir et.>> Ta'zim et. ((Elbiselerini temiz tut.» Eclah, 
Kindi kanahyla ikrime'den, o da ibn Abbas'tan nakleder ki; adamm biri 
ona gelip bu ayeti sordugunda ibn Abbas §oyle demi§: Ahdi ~ignemek 
veya isyan i~in elbiseni giyme. Sonra Sakif kabilesinden Geylan ibn Se
leme'nin sozunu i§itmedin mi? Bak ne diyor demi§: 

Allah'a hamdolsun ki; ben, . facir elbisesi giymi§ degilim. 
Ve kimseye sabretmek i~in de ba§IIDI ortmem. 
ibn Cureyc, Ata kanahyla ibn Abbas'tan naklederler ki; o, ((Elbise

lerini temiz tub kayli hakkmda §oyle demi§tir: Araplarm sozu i~inde 
((elbisenin temiz olmasv> ta'biri de vard1r. Aym isnadla bir ba§ka riva
yette de ibn Abbas §oyle demi§tir : Elbiseni gunahlardan temizle. Ibra
him, ~a'bi, Ata da boyle demi§lerdir. Sevri de ... ibn Abbas'tan nakleder 
ki; elbiseni gunahlardan temizle, manasm1 vermi§tir. ibrahim en-Nehai 
de boyle der. Mucahid ise der ki: Bu ayet; nefsini gunahlardan temizle, 
anlammad1r. Yoksa giydigin elbiselerini degil. Yine ondan bir ba§ka 
rivayette de; iyi ameller yaparak elbiseni temizle, diye anlam verdigi 
nakledilir. Ebu Rezin de boyle demi§tir. Bir ba§ka rivayette de Ebu Re
zin der ki: ((Elbiselerini temiz tut.» Yani sen, ne kahinsin, ne buyucu. 
Binaenaleyh sana soylediklerinden uzak dur. Katade ise bu ayete; el
biseni gunahlardan temizle, anlamm1 vermi§tir. Araplar Allah'a verdi
gi ahdi yerine getirmeyip donen kimselere; elbisesini kirletti, derlerdi. 

Tefsir; C. XIV, F . 513 
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----------------------------------------- -------------
iyi davram§larda bulunanlara da; elbisesini temizledi, derlerdi. Nitekim 
§air (ibn Reca') §Oyle der : 

Ki§i kotU.liikten namusunu kirletmezse; 
Giydigi her elbise gtizeldir onun. 
Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki; o, bu ayete §Oyle mana vermi§tir: 

Giydigin elbise gtizel olmayan bir kazan<;tan almml§ olmasm. Ve yine 
gtinah tizere elbiseni giyme. Muhammed ibn Sirin ise bu ayete; elbise
ni suyla y1ka, anlamm1 vermi§tir. ibn Zeyd der ki: Mti§rikler temizlige 
riayet etmezlerdi. Bu sebeple Allah Teala peygambere kendisinin temiz
lenmesini ve elbisesini temiz tutmasm1 emretmi§ti. ibn Cerir Taberi bu 
gorti§ti tercih eder. Ayet-i kerime bu rivayetlerin hepsini ihtiva ettigi 
gibi btitU.n bunlann tizerinde ayetin muhtevasmda ·kalb temizligi de yer 
almaktad1r. 

( ... ) 
Said ibn Ctibeyr der ki: «Elbiseni temiz tub Kalbini · ve niyyetini 

temizle. Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi ile Hasan el-Basri de; ahlakm1 
gtizelle§tir, diye mana vermi§lerdir. 

«KotU §eylerdense sakm.)) Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan nak
leder ki; kotti §eyler anlamma gelen ( . _.r:-)1 ) kelimesi putlar demek' 
tir. Binaenaleyh putlardan ka<;m, §eklinde mana vermi§tir. Mticahid, 
ikrime, Katade, Ztihri ve ibn Zeyd de bunlann putlar oldugunu soyler
ler. ibrahim ve Dahhak «Kotii §eylerdense sakm.)) ayetinin gtinahlan 
terket, anlamma geldigini bildirirler. Her iki takdirde de ayette karma
§lk bir taraf yoktur. Bu, Allah Teala'mn §U kavilleri gibidir: «Ey pey
gamber; Allah'tan kork ve kafirlere, mtinaf1klara uyma.n (Ahzab, 1), 
«Musa, karde§i Harun'a dedi ki: Benden sonra kavmim i<;inde benim ye
rime geg. Islah et ve fesad<;Ilann yoluna uyma.n (A'raf, 142) . 

«Qok gorerek ba§a kakma.n ibn Abbas der ki: Hediye verip de on
dan daha fazlas1m bekleme. ikrime, Mticahid, Ata, Tavus, Ebu'l-Ahvas, 
ibrahim en-Nehai, Dahhak, Katade, Stiddi ve ba§kalan da boyle clemi§
lerdir. Rivayet edilir ki; ibn Mes'ud bu ayeti ( jG .J\ L;W 'i J ) §ek
linde okumu§tur. Yani gogalmas1 i<;in ba§a kakma. Hasan el-Basri ise 
der ki: Amelini gok gorerek Rabbma minnet etme. Rebi' ibn Enes de 
boyle der. ibn"' Cerir Taheri de bu gorti§ti tercih eder. Husayf ise Mtica
hid'in bu ayete §Oyle mana verdigini bildirir : Daha <;ok hayn· yapmak 
i<;in kendini zay1flatma. Ona gore araplarm dilinde ( ~ ) kelimesi, 
zay1flama anlamma gelir. ibn Zeyd ise bu ayete §Oyle mana verir: Pey
gamberlikle halka minnet etme. Onlardan daha <;ok dtinyal!k elde et
mek i<;in ba§a kakma. Bu dort gorti§ igerisinde en a~1k olam birincisi
dir. Allah en iyisini bilendir. 

«Rabbm igin sabret.» Onlarm sana eziyyetlerine kar§Illk sen Al
lah'm nzasm1 dileyerek sabret. Mticahid boyle der. ibrahim en-Nehai 
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,.;e !i6yle mana verir: Sen, Allah ic;in verdigin §eylere sabret. 
«Sur'a uflendiginde; i§te o gun, zorlu bir gundur. Kafirler ic;in hi<; 

e kolay degildir.» ibn Abbas, Mucahid, ~a'bi Zeyd ibn Eslem, Hasan, . 
~ tade, Dahhak, Rebi' ibn Enes, Siiddi ve ibn Zeyd, bu ayetteki ( .J_,il:JI ) 
· limesinin sur anlamma geldigini bildirmi§lerdir. Miicahid de bunun 

ru §eklinde bir §ey oldugunu soyler. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu 
·id el-E§ecc ... ibn Abbas'tan nakletti ki; o: <(Sur'a iiflendiginde» aye
hakkmda Rasulullah (s.a.)m §Oyle buyurdugunu bildirmi§: Ben na

~ sevinebilirim ki sur'un sahibi boynuzu kapml§ ve almm germi§, ne 
man iifurme emri verilecegini bekliyor. Rasulullah (s.a .) m ashab1 de

iler ki: 0 halde ey Allah'm Rasulii, sen bize ne emir buyurursun? Ra-
ulullah (s.a.) buyurdu ki: ( \.:.15" _,!..:ill tYJ?') I ~ J ..:ill~ ) Allah 
ize yeter, 0 ne giizel vekildir. Biz Allah'a tevekkUl ettik, deyiniz. imam 
hmed ibn Hanbel de Esbat kanallyla ibn Abbas'tan bu hadisi rivayet 
er . ibn Cerir Taheri de Ebu Kiireyb kanahyla ibn Abbas'tan bu ha

lSi rivayet eder. Bir ba§ka tarikten rivayeti de Avfi'nin ibn Abbas'tan 
aklettigi rivayettir. 

«i§te o giin, zorlu bir giindiir.» Qok §iddetlidir. «Kafirler ic;in hi<; 
e kolay degildir.» Onlara hi<; mi hie; kolay degildir. Kamer suresinde 
uyuruldugu gibi : «Kafirler: Bu zorlu bir giindur, derler.» (Kamer, 8)· 

Biz B3:sra kad1s1 Zur~re ibn Evfa'dan rivayet ettik ki; o, halka sabah 
1amazm1 k1ld1rm1§ ve bu sureyi okumu§. Nihayet bu k1sma gelince bir 
.gllk atarak ruhunu teslim etmi§. Allah ana rahmet eylesin. 

11 - B1rak Beni ve yarattlklanm1 tek ba~1na. 
12 - Kendisine bol bol mal verdigimi, 
13 - Gorulen aguilar verdigimi, 
14 - Ve onun igin yayd1kga yayd1g1mL 
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15 - · Sonra daha da artlrmam1 umar o. 
16 - Hayir; c;iinku 0, ayetlerimize kar~l bir inadc;I ke-

sildi. 
17 - Ben on u sarp bir yoku~a sard1racagrm. 
18 - Dogrusu o, dii~iindii ve olc;iip bic;ti. 
19 - Can1 91kas1, nas1l da olc;iip bic;ti. 
20 - Sonra yine can1 ·c;1kas1 nas1l da olc;iip bic;ti. 
21 - Sonra baktl. 
22 - Sonra ka~lann1 c;att1, surat1n1 ast1. 
23 - Sonra da s1rt c;evirip biiyiikliik taslad1. 
24 - Ve dedi ki: Bu, sadece ogretilegelen bir biiyiidiir. 
25 - Bu, ancak bir insan soziidiir. 
26- Ben, onu Sekar'a yaslayacag1m . . 
27- Sekar'1n ne oldugunu bilir misin sen? 
28- 0, ne geri b1rak1r, ne de azabtan vazgec;er. 
29- Deriyi kavurand1r. 
30- Onun iizerinde ondokuz vard1r. 

Bol Bol Nimet Verilenler 

Allah Teala, kendisin~ dtinyada nimetler ihsan ettigi halde o ni
metleri inkar edip ktifiirle mukabele eden, Allah'm ayetlerini inkar edip 
O'na iftira atan ve Allah kelamm1 be§er kelam1 sayan o habis kimseyi 
tehdid ediyor. Ve bu arada ana verdigi nimetleri bir bir saYlyor: «B1rak 
Beni ve yaratt1klanm1 tek ba§ma.» Anasmm karnmdan mals1z ve mtilk
stiz ve <;ocuksuz olarak tek ba§ma <;lkml§ alan, sonra Allah Teala'nm 
kendisine ccBol bol mal verdigin kimseyi. Pek <;ok mal verdigi o ki§iyi. 
Denildi ki: Bu <;ok mal, bin dinard1r. Ytiz bin dinar oldugu da soylen
mi§tir. Ektigi arazl. anlamma geldigi de soylenmi§tir. Daha ba§ka an
lamlar da verilmi§tir. «Gortilen ogullar verdigimi» Mucahid; gozden 
uzak olmayan, ticaret i<;in ba§ka yerlere sefer etmeyip yanmda haz1r 
bulunan <;ocuklar, der. Koleleri ve i§<;ileri onlarm yerine bu i§leri yap1p 
ta kendileri babalanmn yanmda oturan ve onlarm <;ah§malanm deger
lendirip orada rahat eden evlad vermi§tir. Stiddi, Ebu Malik, As1m ibn 
Orner ibn Katade'nin zikrettiklerine gore, bu <;ocuklarm saYlSl on ti<;
mti§. ibn Abbas ve Mticahid ise; on <;ocugu vard1, derler. <;ocuklarmm o 
kimsenin yanmda ikamet etmesi de Allah'm ana nimetinin en belig ifa
desidir. 

c<Ve onun i~in yayd1k<;a yayd1g1mL>> Ona mal ve kadmlardan pek <;ok 
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imkanlar verdigim ki§iyi. «Sonra daha da art1rmam1 umar o. Haytr; 
~tinkii o, ayetlerimize kar§l bir inad~1 kesildi.n Bildikten sonra Allah'm 
nimetlerine kiifiirle mukabele edip direndi. «Ben onu sarp bir yoku§a 

' sard1racag1m.» imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Hasan ... Ebu Sa-
id el-Hudri'den nakletti ki RasUlullah (s.a.) §byle buyurmu§: Yaz1klar 
olsun. Cehenneme katirl~r k1rk giin boyu atlhr da yine dibine ula§amaz
lar. Cehennemdeki bir dagm tepesine ~1kmak yetmi§ sonbaharda mtim
ktin olur. Sonra ebediyyen oraya atlhp dururlar. Tirmizi de bu hadisi, 
Abd ibn Humeyd kanahyla ... Ebu Said el-Hudri'den nakleder. Sonra da; 
bu hadis garibtir, ancak ibn Ebu Lehia kanahyla rivayetini biliyoruz, 
der. ibn Cerir Taberi de bu hadisi Yunus kanahyla ... Derrac'dan nakle
der. Ancak bu nakilde garib ve miinker ifadeler vard1r. ibn Ebu Hatim 
der ki: Bize Ebu Ztir'a ... Ebu Said el-Hudri'den nakletti ki; Rasulullah 
(s.a.): C<Qnu sarp bir yoku§a sard1racag1m.» ayeti hakkmda §byle de
mi§: Bu, cehennemde ate§ten bir dagd1r. Oraya tlrmandmhr. Elini koy
dugu zaman erir. Kald1rd1g1 zaman eski haline doner. Ayagm1 bastl
gmda erir, kaldmnca eski haline doner. Bu hadisi Ebu Bekr el-Bezzar 
ve ibn Cerir de ~tireyk kanahyla ... Ebu Said el-Hudri'den rivayet eder
ler. Katade, ibn Abbas'tan nakleder ki: Sarp bir yoku§ anlamma gelen 
( \.)~ ) kelime~i, btiytik bir kaya demektir. Kafir onun tizerinden 
ytiztistti stiriiltir. Stiddi ise bunun cehennemde sarp bir kaya oldugunu, 
kafirin onu tlrmanmaya zorlad1gm1 belirtir. Mticahid de der ki: Bu · 
azabta11 kaynaklanan bir s1kmtld1r. Katade ise; rahat edilemeyen bir 
azab, anlamm1 verir. ibn Cerir Taberi de bu gorti§ii tercih eder. 

((Dogrusu o, dti§iindti ve bl~tip bi~ti.)) Biz, onu sarp kayay1 tlrman
maya zorlad1k ve ac1kh azaba yakla§tlrdlk, ~tinkti o, imandan uzaktl. 
<• Dogrusu o, dti§tindti ve ol~tip bi~ti.)) Kendisine Kur'an'dan sual soru
lunca ne diyecegini dti§tintip ta§md1. Nas1l bir soz uydurmas1 gerekece
gini tefekkiir etti ve bl~tip bi~ti. 

((Cam ~1kas1, nas1l da bl~tip bi~ti. Sonra yine cam ~1kas1 nas1l da 
ol~tip bi~ti.ll Bu, onun i~in bedduad1r. -

<<Sonra baktl.ll Tekrar b~ktl ve dti§tindti. <<Sonra ka§lanm ~attl, su
ratml astl.ll Gozlerinin arasm1 ~ekti ve ~attl. Ve suratlm astl. Nefretle 
baktl. 

( .. . ) 
<<Sonra da s1rt ~evirip b·uytikltik tasladL>l Haktan ytiz ~evrildigi gi

bi Kur'an'a uymaktan vazge~ip btiytiklenerek ve <<Dedi ki: Bu, sadece 
ogretilegelen bir btiytidtir.)) Bu, Muhammed'in kendinden oncekilerden 
nakledip anlatt1g1 bir btiytidtir. Bunun i~in devamla <<Bu, ancak bir in
san soziidtir.)) Allah kelam1 degildir, dedi. 

Burada sozkonusu edilen ki§i, Mahzum kabilesinden olan Mugire 
oglu Velid'dir. Kurey§'in reislerinden biriydi. Allah'm la'neti onun tize-
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rine olsun. Onunla ilgili haber, Avfi'nin ibn Abbas'tan naklettigine go
re §oyledir: Velid ibn Mugire, Ebu Kuhafe oglu Ebubekir'in yamna gel
di ve ona Kur'an'dan sual etti. Hz. Ebubekir Kur'an'la ilgili ona bilgi 
verince, ~1k1p Kurey§'lilerin yanma gitti ve: Ebu Keb§e'nin oglunun 
soyledikleri ne garib §eyler. Allah'a andolsun ki o, ne §iirdir, ne buyu
dur, ne de delilikten dogan bir hezeyandir. Dogrusu onun sozu, Allah 
kelam1d1r. Kurey§'lilerden bir topluluk bunu duyunca toplanarak dedi
ler ki: ~llah'a andolsun ki, Velid dininden donecek olursa Kurey§'lilerin 
hepsi de dinlerinden donerler. Hi§am oglu Ebu Cehil bunu duyunca de
di ki: Allah'a andolsun ki, onun durumuyla ilgili ben size yeterim. <;1-
klp onun evine gitti ve Velid'e dedi ki: Goruyor musun kavmin senin 
i~in sadaka toplami§? Velid dedi ki: Ben mal ve evlad bak1mmdan on
lann en ~oguna sahip olan degil miyim? Ebu Cehil dedi ki: Soyledikle
rine gore sEm Ebu Kuhafe'nin oglunun yanma gitmi§sin ki onun ye
meginden bir pan;;a alasm. Velid dedi ki: Benim akrabalanm bunu boy
le mi diyorlar? Allah'a andolsun ki; ben, ne Ebu Kuhafe'nin oglunun 
yamna, ne Omer'in yamna, ne de Ebu Keb§e'nin oglunun yanma yak
la§tim. Onun sozu, ogretilegelen bir buyuden ba§ka bir §ey degildir. Bu
nun uzerine Allah Teala Rasulune: «B1rak beni ve yarattiklanm1 tek ba
§Ina.» ayetini .. . «0, ne geri b1rak1r, ne de azabtan vazge~er.» kavline 
kadar indirdi. 

Katade'nin ifadesine gore, onun §oyle dedigi iddia edilmi§tir: Al
lah'a andolsun ki; adamm soylediklerine baktim ve onun §iir olmadigi
m gordum. Dogrusu onun, apayn bir lezzeti ve bamba§ka bir ~ekiciligi 
var. Dogrusu o, her §eye ustun geliyor, ana ustun gelen hi~ bir §ey yak. 
Onun b_iiyu oldugundan ku§kum yak. Bunun uzerine Allah Teala: «Dog
rusu o, du§U.ndu ve ol~up bi~ti... Sonra ka§lanm ~atti, suratm1 asti.». 
kavline kadar bu ayet-i celile'yi inzal buyurdu. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize ibn Abd'ul-A'la ... ikrime'den nakletti 
ki; Mugire oglu Velid, Hz. Peygamberin yanma gelmi§ ve Rasulullah 
ana Kur'an okumu§, onun da kalbi yumu§ar gibi olmu§. Bu durum Hi
§am oglu Cehil'e bildirilince ana gelip demi§ ki: Amca, kavmin senin i\!in 
!Ifal toplamak istiyor. 0; ni~in? deyince .. ~bu Cehil; onu sana verecek
ler, ~unku sen Muhammed'e gitmi§ ve ondan bir §eyler istemi§sin, de
mi§. Velid; Kurey§'liler benim mal bak1mmdan en zengin ki§i oldugu~ 
mu bilirler, demi§. Ebu Cehil; oyleyse onun hakkmda oyle bir soz soy
le ki kavmin senin onun soyledigini inkar ettigini gorsun ve kendisin
den ho§lanmad1gm1 bilsin, demi§. Velid; onun hakkmda ne diyeyim? Al
lah'a andolsun ki, i~inizde benden daha iyi §iir bi~eniniz yoktur. Recezi
ni de, kasidesini de, cinlerin §iirini de benden daha iyi bileniniz yoktur, 
Allah'a andolsun ki; onlfn soyledigi soz, bunlardan hi~ birine benzemi
yor. Vallahi o, oyle bir soz soyluyor ki; apayn bir lezzeti var, altmdaki 
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her sozii Yik1yor ve hepsinin iistiine ~1k1yor, hi~ bir soz onun iistiine ~1-
kamiyor. Ebu Cehil dedi ki: Allah'a andolsun ki; sen onun hakkmda 
bir §ey soylemedik~e kavmin senden memnun olmaz. Velid dedi ki: Be
ni b1rak da o konuda dii§iineyim. Dii§iindiikten sonra; bu, soylenege
len bir biiyiidiir, dedi. Bunun iizerine Allah Teala: «B1rak beni ve yarat
tlklanmi tek ba§ma ... » ayetini indirdi. Katade der ki: 0 anasmm kar
nmdan tek ba§ma ~1km1§tlr. Ve bu ayetleri <<Uzerinde ondokuz vard1r.» 
kavline kadar indirdi. Muhammed ibn ishak ve ba§kalan da bu §ekil
de nakletmi§lerdir. 

Siiddi'nin anlattlklarma gore de; mii§rikler Dar en-Nedve'de top
landiklarmda, Mekke dl§mdaki araplarm hac i~in Mekke'ye el~i gon
dermeden once Kur'an hakkmda nas1l b!r §ey soyleyecekleri hususun
da gorii§ birligine varmaya ~ah§tllar . Bir k1sm1; o §airdir, dedi. Ba§ka
lan biiyiiciidiir derken, digerleri kahindir ve ba§kalan da mecnfmdur, 
dediler. Allah Teala'mn buyurdugu gibi: «Bak, sana nas1l misaller veri
yorlar. Bunun ic;in dalalete dii§mii§lerdir. Ve bir daha yol bulamamak
tadirlar.» (isra, 48) Biitiin bunlarla birlikte Velid oglu Mugire onun 
hakkmda ne soyleyecegini dii§iindii, ta§mdl, Olc;tii, bic;ti, sonra.. bakt1, 
ka§lanm c;atti ve suratm1 as1p: <<Bu, sadece ogretilegelen bir biiyiidiir. 
Bu, ancak bir insan soziidiir.» dedi. Bunun iizerine Allah Teala da: <<Ben, 
onu Sekar'a yaslayacag1m.>> buyurdu. Onu her yonden cehe,nneme dal
diracagrm. Sonra da Allah Teala buyuruyor ki: «Sekar'm ne oldugunu 
bilir misin sen?n Bu onun durumunun deh§etengiz ve c;ok zor oldugu
nu anlatmak ic;indir. Sekar'I ac;1klayarak buyuruyor ki: <<0, ne geri bl
raklr, ne de azabtan vazgec;er.n Onlann etlerini damarlanm, sinirlerini 
ve derilerini yer. Sonra bir ba§kas1 verilir ve tekrar aym azab1 goriirler. 
Bu durumda ne oldiiriiliirler, ne de diriltilirler. ibn BUreyde, Ebu Sinan 
ve ba§kalan boyle demi§lerdir. 

<<Deriyi kavurand1r.>> Miicahid, buradaki ( -~I ) kelimesinin de
ri anlamma geldigini sayler. Ebu Rezin de bu ayete soyle mana verir: 
Bir solukta deriyi kavurur ve gece karanhg1 gibi simsiyah eder. Zeyd 
ibn Eslem de; onun iizerinde derileri kavrulur, anlamm1 vermi§tir. Kata
de deriyi yakar derken, ibn Abbas insanm derisini yakar, diye mana 
vermi§tir. 

«Onun iizerinde ondokuz vard1r.>> Zebanilerin onciilerindert, yara
tlh§lan kocaman, ahlaklan c;ok katl bekc;iler vard1r. ibn Ebu Hatim der 
ki: Bize Ebu Ziir'a .. . Bera'nm bu ayet konusunda §Oyle dedigini naklet~ 
ti: Yahudilerden bir topluluk, Rasulullah'm ashabmdan bir adama ce
bennemin bekc;ilerini sordu. Adam; Allah v.e RasUlii en iyisini bilendir, 
dedi. Ve gelip durumu Hz. Peygambere bildirdi. 0 anda, Allah Teala Ra
suliine: <<Onun iizerinde. ondokuz vard1r.» ayetini indirdi. Rasulullah 
(s.a.) bu ayeti ashabma haber vererek dedi ki: Onlan c;agmn da beri 
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kendilerine yamma gelirlerse cennetin topragm1 soray1m. 0, bembeyaz 
ince undand1r. Yahudiler geldiler ve Peygambere cehennemin bek<;ileri
ni sordular. Rasulullah (s.a.) iki kere elinin parmag1m itti ve ikinci
sinde ba§parmaglm tuttu, sonra: Siz bana .cennetin toprag1m }Jildirin, 
dedi. Onlar da; Ey ibn Selam, onu bildir, dediler. Abdullah ibn Selam; 
o, beyaz un gibidir, dedi. Bunun uzerine Rasulullah (s.a.); ekmek elbet
te ki ince undan olacakt1r, dedi. ibn Ebu Hatim'in Bera'dan naklet
tigi rivayet boyledir. Ancak bu rivayetin me§hU.r olan nakli Cabir ibn 
Abdullah'tand1r. Nitekim Haf1z Ebu Bekr el-Bezzar der ki. .. Bize Men
deh, Cabir ibn Abdullah'm §byle dedigini bildirdi: Adamm biri Rasu
lullah (s.a.)a gelip; .ey Muhammed bugun ashabm yenildi, dedi. Rasu
lullah (s.a.); ne ile? deyince, o dedi ki: Yahudiler onlara; sizin peygam
beriniz cehennemdel{i bek<;;ilerin say1sm1 size bildirdi mi? diye sordular. 
Onlar da, peygamberimize sormadan bilemeyiz, dediler. Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki: Bilmedikleri bir §ey kendilerine sorulup da, peygamberimi
ze sormadan bilmeyiz, d}yen bir topluluk yenilmi§ olur mu hi<;? Allah'
m dti.§manlanm bana b1rakm, onlar, Allah'1 apa<;1k gormek istemi§ler
di. Hz. Peygamber, onlara haber gonderip <;ag1rd1. Onlar dediler ki: Ey 
Ebu'l-Kas1m; cehennemin bek<;ilerinin say1s1 ka<;tlr? Rasulullah (s.a.) 
§byle dedi ve avucunu kapattl, sonra yine kapattl ve bir parmagm1 bag
ladl. Ashabma dedi ki: Eger size cennetin toprag1 sorulacak olursa; bu, 
ince un gibidir. Yahudiler peygambere cehennemin bek<;;ilerini sorunca, 
ce,hennemin bek<;ilerinin say1sm1 onlara bildirdi. RasUlullah (s.a.) on
lara; cennetin toprag1 nas1ld1r? dedi. Onlar birbirlerine bakt1lar ve ey 
Ebu'l-KAsim, ekmektir, dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki, ekmek in
ce undandlr. Tirmizi de bu rivayeti bu ayetin tefsirinde ibn Orner ka
nallyla ... Cabir ibn Abdullah'tan nakleder. 0 ve Ebu Bekr el-Bezzar 
derler ki: Bu rivayeti ancak Cabir hadisinden biliyoruz. imam Ahmed 
ibn Hanbel de bu rivayeti Ali ibn el-Medini kanahyla Stifyan'dan nakle
der, sadece ince undan sozeder. 

----- i Z A HI-----

Ondokuz Nedir? . 

«Uzerinde ondokuz vard1r.>> Bu konuda baz1 mes'eleler var. Birinci 
Mes'ele: Bu ayetin manas1 §byledir: Cehennemi on dokuz melek idare 
eder ve yonetir. On dokuz sm1f veya on dokuz saf da denmi§tir. Vahidi, 
tefsircilerden nakleder ki, cehennemin bek<;ileri ondokuzdur ve malik 
ad1m ahrlar. Bununla beraber on sekiz tane daha-bek<;i vard1r ki goz
leri yrldmm gibi, di§leri demir gibi, sa<;lan ayaklarma kadar uzamr. 
Ag1zlarmdan ate§ yahmlan <;;1kar. ·Her birinin iki omuzunun aras1 bir 
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y1lhk mesiHedir. Her birinin avucu Rebia ve Mudar ogullan kabilesi ka
dar olan alam ic;ine ahr . . Onlardan merhamet ve ~efkat duygusu yok 

, edilmi~tir. Her biri yetmi~ bin ki~iyi avucuna ahr ve cehennemde iste
digi yere f1rlatlr . 

ikinci Mes'ele : Mana erbab1 bu saymm takdiri konusunda baz1 ve-
cihler zikretmi~lerdir : . 

a) Birincisi, hikmet erbabmm soyledigi ~u vecihtir: insan nefsi
nin nazari ve ameli giic;lerinin bozulmasmm sebebi, hayvani ve tabii 
kuvvetlerdir. Hayvani kuvvetler, goriilen be~ duyu ile, goriilmeyen be~ 
duyu ve bunlara ilaveten ~ehvet ve gazab duyularmdan olu~ur. Bunla
rm toplam1 on iki eder. Tabii kuvvetlere gelinc bunlar c;ekme, tutma, 
hazmetme, itme, besleme, biiyiitme ve dogurmo. giic;leridir. Bunlar da 
yedi eder ki toplam on dokuzdur. Biitiin afetlerin kaynag1 bu on dokuz 
§ey oldugu ic;in cehennem zebanil~rinin de saylSl on dokuz olmu~tur. 

b) Cehenn~min kap1lan yedidir. Bunlarda:p alt1s1 kafirlere, birisi 
fas1klara aittir. Ote yandan kafirler cehenneme iic; §eyden dolay1 girer
ler. i'tikad1 terketmek, ikran terketmek ve ame_li terketmek. Bu altl 
kap1dan her biri ic;in· iic; tane olacagma gore toplam on sekiz eder. Fa
siklann kaplSlna gelince, onlar i'tikad1 ve ikran terkettiklerinden dola
YI degil, ameli terkettiklerinden dolay1 bu kap1da bir zebani vard1r. Do
laYISiyla toplam on dokuz zebani eder. 

c) Yirmi dart saatm be~ saatl be§ vakit namaz ile gec;er. Geriye 
ibadetsiz olarak gec;irilen on dokuz saat kahr. Bu sebeple cehennem ze
banilerinif1 say1s1 on dokuz olmu§tur. (Fahreddin Razi, Mefatih, el-Gayb, 
XXX, 203). 

-----------,oOo-----------

31 - Cehennem bekc;ilerini yaln1z meleklerden k1ld1k. 
Onlann say1lanri1 da ancak kufretmi9 olanlar i<;in bir fitne 
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klld1k. Ki, kendilerine kitab verilmi~ 01anlar kesin bilgi sa
hibi olsunlar. iman edenlerin de imanlan arts1n. Kendile
rine kitab verilmi~ olanlar ve mu':minler ku~kuya du~me
sinler. Bir de kalblerinde hastahk bulunanlarla kafirler: 
Bununla Allah neyi kasdetmi~? desinler. i~te boylece Al
lah, diledigini saptlnr, diledigini hidayete erdirir. Rabbunn 
ordulann1 ancak kendisi bilir. Bu, ancak insanlara bir 
oguttur. 

32 - Hay1r, andolsun aya, 
33 - Donup geldiginde geceye, 
34 - Agard1g1nda sabaha, 
35 - Muhakkak ki o, buyiiklerden biridir. 
36 - insanlar ic;in uyanc1d1r. 
37 - ic;inizden one gec;mek veya geri kalmak isteyen

ler ic;in. 
Cehennemin Bek(:ileri 

Allah Teala buyuruyor ki: «Cehennem bek9ilerini yalmz melekler
den k1ld1k. )> hi gbvdeli, ha§in tabiath k1ld1k. Bu, Kurey§'li mU.§riklere 
reddiyedir. Nitekim cehennemin bek9ileri onlarm yamnda zikredilince, 
Ebu Cehil dedi ki: Ey Kurey§ toplulugu, sizden on ki§i onlardan bir ki
§iye kar§l gelip onlan yenemez misiniz? Bunun uzerine Allah Teala: 
«Cehennem bek9ilerini yalmz meleklerden kild1k.>> buyurdu. Onlann ya
ratlh§lan §iddetli ve kar§l konulmaz, alt edilemez yaratlklard1r. Denilir 
ki: Kelde ibn Useyd ibn Halef dedi ki: Ey Kurey§ toplulugu, siz onlar
dan ikisin! alt edin, ben de on yedisini alt edeyim. Boylece kendine guve
nini ifade ediyordu. Oylesine guc;lu bir ki§iydi ki anlattlklarma gore o 
bir s1g1r derisinin iizerinde durur, on ki§i o s1g1r derisini ayagmm altm
dan c;ekmek ic;in ~ah§1rd1 da deri y1rtlhr ve o, yerinden klmildamazdL 
Suheyli der ki: Rasulullah'1 kenc;Usiyle gure§meye c;ag1rm1§ ve; eger be
ni yenersen sana inanmm, demi§ti. Rasulullah (s.a.) da onu def'alarca 
yenmi§ yine de inanmaml§tl. ibn ishak bu gure§ haberini Riikane ibn 
Abd Yezid ibn Ha§im ibn Muttalib'e nisbet etmi§tir. Ben derim ki: Her 
ikisinin zikrettikleri arasmda bir c;eli§ki yoktur. Allah en iyisini bilendir. 

«Onlarm say1lanm da ancak kiifretmi§ olanlar ic;in bir fitne kll
dlk.» O:plarm say1larmm on dokuz oldugunu zikretmem1z, sadece insan
lan deneyip imtihan etmek ic;indir. «Ki kendilerine kitab verilmi§ olan
lar kesin bilgi sahibi olsunlar.>> Bu peygamberin hak oldugunu ve onun 
kendilerinin yamndaki Allah katmdan indirilmi§ olan semavi kitabla
ra uygun konu§tugunu kesin olarak ogrensinler. «iman edenlerin de 
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imanlan artsm.» Peygamberleri Muhammed (s.a.)in verdigi haberlerin 
dogrulugunu gqrerek imanlarma iman eklensin. «Kendilerine kitab ve
rilmi§ olanlar ve mu'minler ku§kuya dti§mesinler. Bir de kalblerinde 
hastallk bulunanlarla kafirler: Bununla Allah neyi kasdetmi§ desinler.» 
Munaf1klar ve kafirler; burada bunu zikretmenin hikmeti nedir? de
sinler. i§te boylece Allah, diledigini saptmr, diledigini hidayete erdi
rir. Bu ve benzeri ifadel~rle; bir k1s1m insanlarm kalblerinde iman kok 
salarken, ba§kalanmn da irpam sarsmtiya ugrar. Eri§ilmez hikmet ve 
ezici huccet Allah'md1r. 

ccRabbmm ordulanm ancak kendisi bilir. ') Onlarm say1lanm ve 
<;oklugunu Allah Teala'dan ba§ka kimse bilerr, z. Ta ki herhangi bir 
kimse onlann yalmzca on dokuz tane oldugunu vehmetmesin. Nitekim 
dalalet ve cehalet ehli Yunan filozoflarmdan bir grup boyle demi§lerdir. 
Keza bu ayeti duyup ta onun hukmunu kendi uydurduklan ve dogru
lugunu gosteren bir delil getirmekten aciz bulunduklan on ak1l ve do
kuz nefis diye te'vil etmek isteyen bu milletten onlara tabi olan (fi
lozof) lar gibi. Onlar ayetin ba§ tarafm1 anlami§lar, sonunu da inkar 
etmi§lerdir. c;unku sonunda Allah Teala: ((Rabbmm ordularm1 ancak 
kendisi bilir.» buyurmu§tur. 

Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde ve diger sahih kitablarda rivayet 
edilen isra hadisinde sabittir ki; Rasulullah (s.a.), yedinci gokte bulu
nan Beyt el-Ma'mur'un s1fati hakkmda §6yle demi§tir: Oraya her y1l 
yetmi§ bin melek girer ve bulunduklan sona erinceye kadar bir daha 
oraya donmezler. imam Ahmed ibn Hanbel de der ki: Bize Esved . .. Ebu 
Zerr'den nakletti ki; RastHullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Ben, sizin gor
mediklerinizi gorur, duymadiklarm1z1 duyanm. Gokyuzu inledik~e in
ledi, inlemeye de hakk1 var. Orada dort parmak kadar yer yok ki uzerin
de secde eden bir melek bulunmasm. Eger benim bildigimi bilseydiniz; az 
gtiler ~ok aglardm1z, yataklarda kadmlardan zevk almazdm1z. Tepelere 
c;1kar Aziz ve Celil olan Allah'a yalvanrdm1z. Ebu Zerr der ki : Allah'a 
andolsun ki; ben, kendisine dayamlan bir aga~ olmak isterdim. Tirmizi 
ve ibn Mace bu hadisi israil'den naklederler. Tirmizi bunun hasen, garib 
oldugunu sayler. Ebu Zerr'de11 mevkllf olarak rivayet edilir, der. Hafiz 
Ebu'l-Kas1m et-Taberani qer ki : Bize Hayr ibn Arafe . .. Cabir ibn Ab
dullah'tan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Yedi kat gok
te bir ayak yeri, bir avuc; yer ve bir kan§ yer yoktur ki, orada ayakta 
duran veya secdeye varan veya ruku'a g~den bir melek bulunmasm. Kl
yamet gunu oldugunda he psi birlikte derler ki: Tesbih ederiz Seni. Sa
na hakk1yla ibadet edemedik, ama §U var ki Sana hi~ bir. §eyi §irk ko§
madik. Muhammed ibn Nasr el-Mervezi de namaz bahsinde der ki: Bize 
Amr ibn Zurare .. . Hakim ibn Hizam'dan nakletti ki; o, §oyie demi§: 
Biz, Rasuluilah ve ashab1yla beraber bulundugumuz bir s1rada Rasu-
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lullah ashabma dedi ki: Siz benim i§ittigimi i§itir misiniz? Onlar; biz bir 
§ey i§itmeyiz, dediler. Rasulullah (s.a.) dedi ki: Ben gogiin inledigini 
duyuyorum, inlediginden dolay1 da kmanacak degildir. Qiinkii onda bir 
kan§ yer yoktur ki, iizerinde riiku'a gitmi§ ve secdeye kapanmi§ bir 
melek bulunmasm. Yine Muhammed ibn Nasr el-Mervezi der ki: Bize 
Muhammed ibn Abdullah ... Hz. Ai§e (r.a.)den nakletti ki; Rasulullah 
(s.a.) §6yle buyurmu§: Diinya gogiinde bir ayak koyacak kadar yer yok
tur ki orada secdeye gitmi§ veya ayakta duran bir melek bulunmasm. 
Meleklerin ccBizim her birimizin belirli bir makam1 v~rd1r. Ve muhak
kak ki biz; saf baglaYIP duranlanz. Ve muhakkak ki biz; tesbih edenle
riz.» (Saffat, 164-166) kavlinin manas1 i§te budur. Bu hadis de ger~ek
ten garib ve merfu' bir hadistir. Mahmud ibn Adem... Abdullah ibn 
Mes'ud'dan aym hadisi §U §ekilde nakleder: Goklerden oyle bir gok var
dlr ki orada bir kan§ yerde muhakkak ya bir melek yiizii veya ayakta 
duran bir melegin iki ay~g1 vard1r. Sonra da: ccVe muhakkak ki biz; saf 
baglay1p duranlanz. Ve muhakkak biz; tesbih edenleriz.>> (Saffat, 165-
166) ayetini okumu§. Sonra Mervezi der ki: Bize Ahmed ibn Seyyar ... 
Abdurrahman ibn 'Ala, babas1 Saibe ogullarmdan 'Ala ibn Sa'd'dan 
nakletti ki, -o Mekke'nin fethinde haz1r bulunmu§ ve daha sonra ya
§amu~tl- Rasulullah (s.a.) bir giin meclisinde oturanlara §oyle demi§: 
Benim duydugumu duyuyor musunuz? Onlar; ey Allah'm Rasulii ne 
duyarsm? demi§ler. Rasulullah (s.a.) demi§ ki: Gokler inledi, inlemeye 
haklan da var. Dogrusu orda bir ayakhk yer yok ki iizerinde k1yama 
durmu§ veya riiku'a gitmi§ veya secdeye kapanmi§ bir melek bulunma
sm. Melekler derler ki: ccVe muhakkak ki biz; saf baglaYIP duranlanz. 
Ve muhakkak ki biz; tesbih edenleriz.» Bu rivayetin isnad1 da ger~ekten 
garibtir. Yine Mervezi der ki: Bize Ishak ibn Muhammed ... Abdullah 
ibn Omer'den nakletti ki; Hz. Orner (r.a.) mescide geldiginde namaza 
durulmu§tU. U~ ki§i ise bir yerde oturuyordu. Birisi Leys kabilesinden 
Ebu Cah§ idi. Hz. Orner· dedi ki: Kalkm, Rasulull.ah ile beraber nama
zmiZl k1lm. ikisi kalkt1. Ebu Cah§ ise kalkmak istemedi ve dedi ki: Ben
den iki zira' daha uzun ve daha kuvvetli bir ki§i gelip beni yenmedik~e 
ve yiiziimii de topraga siirmedik~e kalkmam. Orner dedi ki: Ben onun
la tutu§tum, kendisini y1ktlm, yiiziinii topraga siirdiim, bu s1rada Af
fan ogl).l Osman gelip beni onun iizerinden kald1rd1. Hz. Orner k1zgm 
olarak ~1k1p Rasulullah'm yanma vard1. Hz. Peygamber: Ey Ebu Hafs 
ne dersin? Hz. Orner olanlap ona haber verdi. RasUlullah (s.a.) buyur
du ki: Omer'in nzas1 rahmettir. Allah'a andolsun ki; senin o habisin 
ba§Im bana getirmeni isterdim. Hz. Orner kalk1p ona dogru yoneldi ve 
biraz uzakla§mca Rasulullah (s.a.) ona seslenip buyurdu ki: Otur da, 
sana Aziz ve Celil ollm Rabb1mm Ebu Cah§'m namazma muhta~ olma
d1gm1 bildireyim. Muhakkak ki diinya gogiinde Allah'm emrine boyun 
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egen melekler vard1r ve onlar k1yamet kopuncaya kadar ba§lanm kal
dlrmazlar. K1yamet kopunca ba§lanm kaldmp derler ki: Rabb1m1z Sa
na geregi gibi ibadet edemedik. Allah'm ikinci ·semada da secdeye ka
panmi§ melekleri vard1r. Onlar da k1yamet kopuncaya kadar ba§lanm 
kald1rmazlar. K1yamet kopunca ba§lanm kaldmp derler ki: Tesbih ede
riz Sana. Sana hakk1yla ibadet edemedik. Orner RasO.lullah (s.a.) a dedi 
ki: Ey Allah'm RasO.lii, onlar ne derler? RasUlullah (s.a.) buyurdu ki: 
Diinya gogiiniin sakinleri derler ki: Tenzih ederiz miilk ve melekO.t sa
hibini. ikinci gogiin sakinleri derler ki: izzet ve ceberO.t sahibini tenzih 

. ederiz. U<;iincii gogiin sakinleri ise derler ki: Olumsuz diri olam tenzih 
ederiz. Ey Orner, namazmda sen de onlan soyle. Hz. Orner (r.a.) dedi 
ki: Ey Allah'm RasO.lii, bana ogrettigini ve namaz1mda soylememi em
rettigini ne kadar soyleyeyim? RasO.lullah (s.a.); bir kere §Unu bir ke
re de §Unu soyle, dedi. Soylemesini emrettigi de §U idi: Azabmdan affm
la Sana s1gm1nm. Gazabmdan nzanla Sana S1gm1rrm. Senden yine Sa
na s1gmmm. Zatm yiicelerin yiicesidir. Bu hadis ger<;ekten garibtir, 
hatta <;ok kotii taraflan vard1r. Raviler arasmda yer alan ishak el-Fe
revi'den Buhari rivayetler nakletmi§tir. ibn Hibban da onu giivenilir 
raviler arasmda saymi§tlr. Ebu DavO.d, Nesei, Akili ve Darekutni ise 
onu zay1f saym1§lard1r. Ebu Hatim er-Razi de onun dogru sozlii birisi 
oldugunu, ancak goziinii yitirdigini soylemi§tir. Kitablarmm sahih ol
dugunu bildirir. Bir keresinde de onun muztarib bir ravi oldugunu say
ler. Onun §eyhi alan Kudame oglu Abdiilmelik hakkmda da konu§ul
mu§tur. imam Muhammed ibn Nasr el-Mervezi, ne garibtir ki ondan ri
vayet nakletmi§ ve aleyhinde bir soz soylemedigi gibi halini bilmemi§, 
baz1 ravilerinin zay1f oldugunu belirtmemi§tir. Ancak o, bu rivayeti bir 
ba§ka yolla ve benzer bi<;imde Said ibn Ciibeyr'den nakletmi§tir. Keza 
bir ba§ka yoldan miirsel olarak ona yakm bir ifadeyi Hasan el-Basri'den 
nakletmi§tir. Muhammed ibn el-Mervezi demi§ ki: Bize Muhammed ibn 
Abdullah ... Abbad ibn MansO.r'dan nakletti ki; o, Adiyy ibn Ertaa'nm 
Medain minberinde bize hutbe okurken, §byle dedigini i§ittim: RasO.
lullah'm ashabmdan bir ki§iden duydum ki; RasO.lullah (s.a.) §byle bu
yurmu§: Allah Teala'nm oyle melekleri vard1r ki; O'nun korkusundan 
kemikleri titrer. 0 meleklerden birinin goziinden bir damla ya§ dii§ecek 
olsa, mutlaka namaz k1lan bir melegin iizerine dii§er. Ve yine o melek
lerden bir k1sm1 Allah'm gokleri ve yeri yaratt1g1 giinden beri secdedir
ler. Ba§lanm hie; kaldirmami§lardir. K1yamete kadar da kaldirmaya
caklardir. Ve yine o meleklerden bir k1snn rtikO.'dad1rlar. Ba§lanm Al
lah'm gokleri ve yeri yaratt1g1 giinden beri kaldirmami§lardir. Kiyame
te kadar da kaldirmayacaklardir. Ba§larmi kald1rd1klan zaman Allah'
m zatma bak1p derler ki: Tesbih ederiz Sana. Gerektigi gibi ibadet ede
medik. Bu rivayetin isnadmda herhangi bir eksiklik yoktur. 
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C<Bu, ancak insanlara bir 6giittiir.» Miicahid ve bir ba§kas1 buradaki 
«bU» havlinden maksad, nitelikleri anlat1lan cehennemdir, demi§lerdir. 

((Hay1r, andolsun aya, doniip geldiginde geceye.» Tekrar doniip gel
diginde. «Agard1gmda sabaha» Aydmland1gmda. «Muhakkak ki o, bii
yiiklerden biridir.» Cehennem biiyiik §eylerden biridir. ibn Abbas, Mii
cahid, ~atade, Dahhak ve Selef'ten bir ba§kasl boyle demi§tir. «insan
lar i~in uyanc1d1r. i~inizden one gec;mek veya geri kalmak isteyenler 
i~in . n isteyen bu uyany1 kabul eder, hakka uyar. isteyen de ondan ge
ri durur ve uyany1 reddeder. 

38 - Her nefis, kazand1g1 ile baghd1r. 
39 - Ancak sagc1lar mustesna. 
40 - Cennetlerdedirler. Sorarlar, 
41 - Suc;lulara; 
42 - Nedir sizi Sekar'a surukleyen? 
43 - Derler ki: Biz namaz k1lanlardan degildik. 
44 -:- Yoksulu doyurmazdlk. 
45 - Dalanlarla birlikte biz de dalard1k. 
46 - Ve din gununu yalanlard1k. .._ 
47 - Nihayet alum bize gelip c;attL 
48 - Art1k onlara, ~efaatc;1lann ~efaatl fayda vermez. 
49 - 0 halde bunlara ne oluyor ki ogutten yuz c;eviri-

yorlar? 
50 - Drkek yaban e~ekleri gibi; 
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51 - Urkmu~ olan, arslandan. 
52 - Hay1r, onlardan her biri oniine a<;Ihvermi~ sahi-

feler verilmesini ister. 
53 - Hay1r, dogrusu onlar ahiretten korkmuyorlar. 
54 - Hay1r, muhakkak ki o, bir oguttiir. 
55 - Kim isterse ondan ogut ahr. 
56 - Allah dilemedik<;e ogut alamazlar. 0, takva ehli

dir ve magfiret ehlidir. 

Urkek Yaban E~ekleri Gibi 

Allah Teala «Her nefis, kazand1g1 ile baghdlr.)) buyuruyor. K1yamet 
giinii herkes yapt1g1 ile baglld1r. ibn Abbas ve bir ba§kas1 boyle demi§
tir. uAncak sagc1lar miistesna.n <;iinku onlar ((Cennetlerdedir1er. SU<;lu
lara sorarlar.>> Onlar odalarmdad1rlar, suc;:lular da a§ag1lardad1rlar. Ve 
onlara derler ki: c•Nedir sizi Sekar'a siiriikleyen?» Derler ki : ((Biz, na
maz k1lanlardan degildik, yoksulu doyurmazd1k.n Biz Rabb1m1za ibadet 
etmemi§tik ve kendi cinsimizden olan O'nun yarat1klarma da iyi dav
ranmaml§tlk. uDalanlarla birlikte biz de dalard1k.>> Bilmedigimiz §eyleri 
soylerdik. Katade der ki : Kim bir azgmhga dalarsa, biz de onunla be
raber azgmllga dalard1k. uVe din giiniinii yalanlard1k. Nihayet oliim 
bize gelip c;:attl.>> Buradaki yakin kelimesi oliim demektir. T1pk1 Allah 
Teala'nm uVe sana yakin gelinceye kadar Rabbma ibadet et.n (Hicr, 99) 
kavli gibi. Rasulullah (s.a .) da Osman ibn Maz'ful'u kasdederek; ona 
Rabbmdan yakin geldi, buyurmu§tU ki, bu oliim anlammadlr. ((Art1k 
onlara, §efaatc;:Ilarm §~faatl fayda vermez.>> Bu niteliklerle nitelenenle
re k1yamet giinii hie;: bir §efaatc;:mm §efaatl fayda vermez. <;iinkii §efaat 
ancak ona ehil olanlara yarar saglar. Ama k1yamet giinii Allah'a kiifre
derek olenler, §iiphesiz ki cehenneme gidecekler ve orada ebedi olarak 
kalacaklard1r. 

ceO halde bunlara ne oluyor ki ogiitten yiiz c;:eviriyorlar?» ~u kat:lr
lere ne oluyor ki, kendilerini c;:agmp uyard1gm §eylerden uzak durup 
yiiz c;:eviriyorlar? "Urkek yaban e§ekleri gibi; iirkmii§ olan, arslandan.n 
Onlann haktan nefret edip yiiz c;:evirmeleri t1pk1 yaban e§eklerinin ken
dilerini kovalay1p avlamak isteyen arslandan iirkiip kac;:tlklan gibidir. 
Ebu Hiireyre, ibn Abbas, Zeyd ibn Eslem, onun oglu Abdurrahman boy
le demi§lerdir. Hammad ibn Seleme ... ibn Abbas'tan nakleder ki; arap
cadaki arslana Habe§c;:e'de kasvere, Farsc;:a'da ~ir, Nabatc;:a'da Evya ad1 
verilir. 

{(Hay1r; onlardan her biri, oniine ac;:Illvermi§ sahifeler verilmesini 
.ster.» ~u mii§riklerden her biri, peygambere indirilen kitablar gibi ken-
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dilerine de kitablar indirilmesini isterler. Mucahid ve ba§kalan boyle 
demi§lerdir. Nitekim Allah Teala En'am suresinde buyurur ki: «Onlara 
bir ayet geldigi zaman; derler ki : Allah'm peygamberlerine verilen bi
ze de verilmedik<;e asla iman etmeyiz. Allah; risaletini nereye verecegini 
en iyi bilendir.n (En'am, 124) Katade'den bir rivayette o, bu ayete §Oyle 
mana vermi§tir: Kendilerine hi<; bir amel yapmadan berat verilmesini 
isterler. 

ccHay1r, dogrusu onlar ahiretten korkmuyorlar.n Onlan bozguncu
luga sevkeden §ey, k1yamete inanmamalan ve ahiretin vukuunu yalan
lamalandir. 

ccHay1r, muhakkak ki o, bir oguttiir.» Ger<;ekten Kur'an bir ogut
tiir. «Kim isterse ondan ogut ahr. Allah dilemedik<;e ogut alamazlar.» 
Bu ayet Allah Teala'nm : << Allah dilemedik<;e siz dileyemezsiniZ. l> (in
san, 30) kavli gibidir. 

ceO, takva ehlidir ve magfiret ehlidir.» 0, kendisinden korkulmaya 
lay1k oland1r ve o kendisine doniilup tevbe edenlerin gunahm1 bagi§la
maya hak sahibidir. Katade boyle mana vermi§tir. imam Ahmed ibn 
Hanbel der ki : Bize Zeyd ibn Abbad ... Enes ibn Malik'ten nakletti ki; 
Rasulullah (s.a.) bu ayeti okuduktan sonra §Oyle demi§ : Rabb1m1z bu
yuruyor: Ben korkulmaya en <;ok lay1k olamm. Binaenaleyh Benimle 
beraber bir ba§ka ilah edinilmesin. Kim; Benimle beraber bir ilah kabul 
etmekten korkarsa ; Benim onu bagi§lamama lay1k olur. Bu hadisi Tir
mizi ve/ ibn Mace de Zeyd ibn Abbas'dan naklederler. Nesei ise Meafi 
ibn imran kanahyla Suheyl ibn Abdullah'tan ve onlar da Zeyd ibn Ab
bad'dan bu hadisi rivayet ederler. Tirmizi bu hadisin hasen ve garib ol~ 
dugunu bildirir. Raviler arasmda yer alan Suheyl'in de saglam bir ravi 
olmad1gm1 ifade eder. ibn Ebu Hatim bu hadisi babas1 kanahyla . .. Su
heyl'den nakleder. Ebu Ya'la, Ebu Bekr el-Bezzar, Begavi ve ba§kalan 
da bu hadisi Siiheyl kanahyla Zeyd ibn Hattab'dan bu §ekilde rivayet 
ederler. 

MUDDESSiR SURESiNiN SONU 

an 



KIYAMET SURESi 

(Mekke'de nazil olmu~tur.) 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 

1 - K1yamet gunune yemin ederim. 
2 - Nedamet c;eken nefse yemin ederim. 
3 - insan zanneder mi ki Biz, onun kemiklerini bir 

araya toplayamay1z? 
4 - Evet, Biz parmak w;lann1 bile duzeltmeye kadiriz. 
5 - Fakat insan, onundekini yalanlamak ister de; 
6 - K1yamet g11nu de ne zamanm1g? diye sorar. 
7 - Goz kamagtlginda, 

Tefslr ; C. XIV, F . 514 
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a - .Ay tutulctugunda, 
9 - Gune1? ve ay bir araya getirildiginde, 

10 - 0 gun insan; kac;acak yer nerede? ·'tier. 
11 - Hay1r, hi<; bir s1g1nak yoktur. 
12 -'-- 0 gun herkesin duracag1 yer, ancak Rabb1n1n hu-

zurudur. 
13 - 0 gun onde ve sonda ne yaptlysa insana bildirilir. 
14- Daha do'grusu insan; kendi kendinin 1?ahididir. 
15 - Baz1 ma'zeretler say1p 'dokse de. 

Dirili~ Giinii Parmak U ~lanm Bile Diizeltecegiz 

Daha once de birka<; kere ge<;tigi gibi, kasem edilen §ey menfi bir 
§ey ise, kasemden once nefyin te'kidi i<;in lam harfini getirmek caizdir. 
Burada iizer!Jl_e yemin edilen §ey, oldiikten sonra dirilmenin isbatld1r. 
Ve oldiikten sonra cesedlerin yeniden dirilmeyecegini iddia eden cahil 
kullarm iddias1m reddir. Bunun i<;in Allah Teala: (cK1yamet giiniine ye
min ederim. Nedamet <;eken nefse yemin ederim.» buyuruyor. Hasan 
el-Basri der ki: Allah Teala k1yamet giinU:ne yemin etmi§, ancak nefs-i 
levvame (nedamet <;eken nefis) ye kasem etmemi§tir. Katade ise her iki
sine birlikte kasem edilmi§ oldugunu sayler. ibn E.bu H~. e boyle 
nakleder. ibn Cerir Taberi, Hasan v~ Agleb'in bu ayeti ( i I ~Y,I ) §ek
linde kasem ederim diyerek okudugunu anlatlr. Bu, Hasa:ner-Basri'nin . 
gorii§ii dogrultusunda bir okuyu§tur. <;iinkii o, k1yainet giiniine yemini 
kabul etmi§, nedamet <;eken nefse yemini kabul etmemi§tir. Sahih olan 
ise, Katade merhumun soyledigi gibi her ikisine birlikte yemin edilme
sidir. ibn Abbas ve Said ibn Ciibeyr'den rivayet' edilen de budur. ibn 
Cerir Taberi de bu gorii§ii tercih eder. 

K1yamet giinii ma'lUm. Nefs-i Levvame'ye gelince; bu konuda Kur
ra ibn Halid, Hasan el-Basri'den nakleder ki; o, §oyle demi§: Allah'a and
olsun ki, ger<;ek mii'min daima kendf nefsini kmar. ~u soziimle neyi 
kasdettim? Bu yememle maksad1m neydi? i<;imden ge<;en §U sozden mu
radlm neydi? der. Fas1k ki§i ise, kendi nefsini asla kmamaz. Ciiveybir 
der ki: Bize ula§tlgma .gore, Hasan bu ayet konusunda §Oyle dermi§: 
K1yamet giinii, gok ve yer ehlinden herkes mutlaka k~ndini kmar. ibn 
Ebu Hatim de der ki: Bize babam ... Semmak'tan na:kletti ki; o, ikrime'
ye Allah Teala'nm: ((Nedamet <;eken nefse yemin ederim.» kavli~i 'sor
dugunda, §oyle demi§: iyilikte de kotiiliikte de onu kmar. ~oyle yapsay
drm, §Oyle yapsayd1m, der. ibn Cerir Taberi de Ebu Kiireyb kanahyla ... 
Semmak'tan bu hadisi nakleder. Yine ibn Cerir Taberi der ki: Bize Mu
hammed ibn Be§§ar ... Said ibn Ciibeyr'den nakletti ki; o: ((Nedamet ~e-
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ken nefse yemin ederim.» kavli hakkmda §oyle demi§tir: 0 nefis, hem 
hay1r hem de §er konusunda kendini kmar. Ve yine Taheri bir ba§ka 
yolla Said ibn Ciibeyr'den nakleder ki; o, Abdullah ibn Abbas'a bu aye
ti sordugunda §Oyle demi§: Bu, 90k kmayan nefistir. ibn Ebu Necih de 
Miicahid'den nakleder ki; o, bu ayete; kaybettigi §eye pi§man olur ve 
bundan dolaYI kendini kmar, anlam1ru vermi§tir. Ali ibn Ebu Talha da 
ibn Abbas'tan nakleder ki ( ~I}JI ) kelimesi; kmanmi§, demektir. Ka
tade ise azgm anlamm1 verir. ibn Cerir Taheri der ki: Bu ifadelerin hep
si anlam bakrmmdan birbirine yakmd1r. Ama en dogrusu Kur'an'm za
hirine gore mana vermektir ki bu da; o nefsin sahibini iyilik ve kotiiliik 
konusunda kmamas1d1r. 

«insan zanneder mi ki Biz, onun kemiklerini bir araya toplayama
YIZ?» insan zanneder mi ki k1yamet gi.inii Biz onun kemiklerini dagildi
gi muhtelif yerlerden toplay1p tekrar eski haline dondiiremeyiz? «Evet, 
Biz parmak u9lanm bile diizeltmeye kadiriz.» Said ibn Ciibeyr ve A vfi, 
ibn Abbas'm bu ayetteki parmak u9larmm, tlrnak veya ayagm ucunda 
biriken deri k1smmdan olu§an topugumsu bir §ey; oldugunu bildirmi§
tir. Miicahid, ikrime, Hasan, Katade, Dahhak ve ibn Cerir de boyle de
mi§lerdir. ibn Cerir, bu ayeti §Oylece yonlendirir: Eger Allah dilemi§ ol
saydi, b,unu diinyada yapard1. Ama ayetin zahirinden anla§Ihyor ki 
( J..J.)~ ) kelimesi, ( ~-e-; ) . kelimesinden haldir. Yani mana §OY
ledir: Insan, Bizim onun kemigini birle§tiremeyecegimizi mi zannedi
yor? Evet, Biz onu toplaYIP birle§tirecegiz. Hatta onun parmak u9lanm 
bile diizeltmeye giiciimiiz yeter. Giiciimiiz bunu birle§tirmek i<;in mii
saiddir. isteseydik, onu bundan daha fazlasiyla donanmi§ olarak diril
tir ve parmak uc;lanm' diimdiiz yapard1k. Bu, ibn Kuteybe ve Zeccac'm 
soziinden de anla§Ilan manadir. 

«Fakat insan, oniindekini yalanlamak ister de.» Said, Abdullah ibn 
Abbas'tan nakleder ki; o, bu ayete; one dogru ko§ar, anlamm1 vermi§
tir. Avfi de ibn Abbas'tan nakleder ki; oniindekini yalanlamak ister de, 
kavlinden maksad ameldir. insan der ki: ~unu yapanm ve k1yamet 
kopmazdan once de tevbe ederim. Denilir ki: Bu, k1yametten once hak
kl inkar demektir. Miicahid ise bu ayete §U manaYl verir: Ba§llli egerek 
one dogru ko§ar. Hasan da der ki: Ademoglu ad1m ad1m kendini Allah'a 
isyana siiriikler. Allah'm koruduklan miistesnad1r. ikrime, Said ibn 
Ciibeyr, Dahhak, Siiddi ve selef'ten bir ba§kasmdan rivayet edilir ki; 
bu acele giinah i§leyip tevbeyi erteleyen kimsedir. Ali ibn Ebu Talha 

· ibn Abbas'tan nakleder ki; bu, hesab giiniinii yalanlayan kafirdir. ibn 
Zeyd de boyle der. Maksadm en a<;1k ifadesi de budur. Bu sebeple he
men arkasmdan: 11K1yamet giinii de ne zamanmi§? diye sorar.» buyu
ruyor. K1yamet giini.i. ne zaman olacaktlr? der. Bu soru, onun vukuunu 
uzak saymak ve gerc;ekle§mesini yalanlamak ic;in sorulmm~ bir sorudur. 
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Nitekim Allah Teala bir ba§ka surede §Oyle buyurur: ((Derler ki: Dogru 
sozltiler iseniz, bu vaad ne zamand1r? De ki: Sizin i<;in bir g i.ini.in miad1 
vard1r. Ondan bir an ne geri kalabilirsiniz, ne de one ge<;ebilirsiniz.n 
(Sebe', 29-30). 

Burada ise Allah Teala buyuruyor ki: ((Goz kama§tigmdan Ebu Amr 
ibn A'la der ki: ! J .J. ) kelimesi ranm kesresi ile kama§mak anlamm
dadir. Bunun benzeri bir ifade de ibrahim suresindeki §U ayettir: <<On
Ian sadece gozlerin deh§etle belerecegi bir gi.ine kadar te'hir etmekte
dir.>> (ibrahim, 42). Onlar deh§etteri boyle boyle bakarlar, hi<; bir §eyin 
i.izerinde gozleri karar k1llp durmaz. <;i.inki.i §iddetl.i korku i<;indedirler. 
Ba§kalan da bu kelimeyi ramn fethas1 ile okumu§lardir ki, bu da anlam 
baklmmdan birinciye yakmd1r. Maksad §Udur: K1yamet gi.ini.i gozler be
lerir, korkar, hayrete di.i§er ve kama§Ir. Gordi.igi.i hallerin deh§etinden, 
azametinden ve §iddetinden hakir ve zelil ol ur. 

«Ay tutuldugundan I§1g1 gittiginde. «Gi.ine§ ve ay bir araya getiril
diginden Mi.icahid der ki: Gi.ine§ ve ay di.iri.ildi.iklerinde. ibn Zeyd bu 
ayetin tefsirind~, «Gi.ine§ di.iri.ili.ip l§Igl kalmad1g1 zaman, y1ldizlar di.i
§iip sondi.igi.i zamann (Tekvir, 1-2) ayetini okumu§tur. ibn Mes'ud'un bu 
ayeti ( .rAJ I J ~I ~ L- J ) §eklinde gi.ine§ ve aym aras1 birle§ti
rildiginde, diyerek okudugu rivayet edilir. 

((0 gi.in insan; ka<;acak yer nerede? d~r.n insanoglu k1yamet gi.ini.i 
bu deh§etengiz hallerle yi.iz yi.ize gelince, ka<;mak ister ve; ka<;acak yer 
nerede? der. Ka<;Ip s1gmilacak bir yer var m1? Allah T~ala buyuruyor 
ki: ((Hay1r, hi<; bir s1gmak yoktur. 0 gi.in herkesin duracag1 yer, ancak 
Rabbmm huzurudur.-n ibn Mes'ud, ibn Abbas, Said ibn Ci.ibeyr ve Se
lef'ten bir<;ok ki§i; o gi.in kurtulu§ yoktur, diye mana vermi§lerdir. Bu 
ayet-i kerime Allah Teala'mn §U kavli gibidir: ceO gi.in, hi<; biriniz i<;in 
Slgmacak bir yer yoktur, inkar da edemezsiniz.» (:;;ura, 47) inkar edebi
leceginiz hi<; bir yeriniz yoktur. Burada ise <<Hi<; bir s1gmak yoktur.>> 
buyuruyor. Vanp s1gmarak korunacagm1z bir yer yoktur. Bunun i<;in: 
ceO gi.in herkesin duracag1 yer, ancak Rabbmm huzurudur.n buyuruyor. 
Doni.i§ ve van§ ancak O'nun katmad1r. 

ceO gi.in onde ve sonda ne yaptwsa insana bildirir.n Eski, yeni, once 
ve sonra, bi.iyi.ik ve ki.i<;i.ik yapt1g1 her §ey, her amel insana bildirilir. Tlp
kl Allah Teala'nm bir ba§ka ayette buyurdugu gibi: «<;i.inki.i bi.iti.in i§
lediklerini haz1r bulurlar. Ve Rabbm kimseye asla zulmetmez.n (Kehf, 
49) Burada ise devamla buyuruyor ki: uDaha dogrusu insan; kendi ken
dinin §ahididir. Baz1 ma'zeretler say1p dokse de.» insan kendinin §ahi
didir. Ma'zeret say1p dokse ve inkar etse de yapt1g1 §eyi bilir. Allah Te
ala'nm bir ba§ka ayette buyurdugu gibi: «Oku kitab1m. Bugi.in kendi 
hesabm i<;in kendi nefsin sana yeter.n (isra, 14) Ali ibn Ebu Talha, ibn 
Abbas'tan nakleder ki; o: ((Daha dogrusu insan; kendi kendinin §ahidi-
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dir.n kavli hakkmda §byle demi§tir : Gozu, kulag1, elleri, ayaklan ve or
ganlan onun §ahididir. Katade ise; kendi nefsine §ahiddir, der. Bir ba§
ka rivayette de §byle der: Allah'a andolsun ki, istersen onun insanlarm 
eksikliklerini gordugunii, kendi giinahlarmdan ise gafil oldugunu mii§a
hade edersin. Denillr ki: incil'de §byle yaz1ll imi§: Ey Ademoglu, karde
§inin goziindeki c;opii goriirsiin de kendi gozundeki odunu gormezsin. 

Miicahid der ki: uBaz1 ma'zeretler say1p dokse de.n insan o konu- . 
da tartl§sa da kendi yaptlklanm kendisi goriir. Katade ise; batllla ma'
zeret g~tirse de kabul edilmez, der. Suddi; ma'zeretin belge, anlamma 
geldigini sayler. ibn Zeyd, Hasan el-Basri ve ba§kalan da boyle demi§
lerdir. ibn Cerir Taheri de bu gorii§ti tercih eder. Katad'=, Ziirare kana
hyla ibn Abbas'tan nakleder ki; o, uBaz1 ma'zeretler say1p dokse de» 
kavli hakkmda; elbiselerini atsa da, diye mana vermi§tir. Dahhak ise; 
kendini orten.ortUlerini ac;sa da, anlamm1 verir. Nitekim Yemen'liler 
perde ve ortiiye ma'zeret adm1 verirler. Dogrusu bu, Miicahid ve arka
da§larmm da gorii§iidiir. T1pk1 Allah Teala'nm §U kavillerinde oldugu 
gibi: «Sonra onlarm; sadece: Andolsun Allah'a ki, ey Rabb1m1z; bizler 
mii§riklerden degildik, demelerinden ba§ka c;areleri kalmaz.n (En'am, 
23) , uAllah onlarm hepsini yeniden diril tecegi giin, size yemin ettikle
ri gibi O'na da yemin ederler. Ve gerc;ekten bir §ey uzerinde olduklanm 
samrlar. iyi bilin ki; onlar, gerc;ekten yalanc1lardlr.» (Mucadele, 18). 
Avfi, iqn Abbas'tan nakleder ki; uBaz1 ma'zeretler say1p dokse den kav
lindeki ma'zeretler bzur dileme anlamma gelmektedir. (!i§itmiyor mu
sun Allah Teala: Zalimlere ma'zeretleri fayda vermez.» buyuruyor. Ve 
((0 gun Allah'a arz-1 teslimiyyet ederler.» (Nahl, 87) ve yine ((Biz, 'hie; 
bir kotiiliik yapm1yorduk, diyerek teslim olurlar.>> (Nahl, 28) ve ((Andol
sun Allah'a ki, ey Rabb1m1z; bizler mii§riklerden degildik.» (En'am, 23) 
derler. 

·16 -- Onu acele etmen i9in dilini onunla beraber oy-
natma. · 

17 - Suphesiz onu toplamak ve okutmak Bize aittir. 
18 - Oyle ise Biz onu okudugumuz vakit, sen onun 

okUTIU$UllU dinle. 
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19 - Sonra f?uphesiz onu a~aklamak da Bize aittir. 
20 - Hay1r, bilakis siz, <;:abuk ge<;eni seversiniz. 
21 - Ve ahireti biraklr~llllZ. 
22 - Birtak1m yuzler o gun parlayacak, 
23 - Ra;blanna ba;kacaklardir. 
24 _- Birtalnm yuzler de o gun as1ktlr. 
25- Betkemiginin kinlacagini anlar. 

Ve Rablanna Bakacaklar 

Bu ayet, Aziz ve Celil olan AHah'tan, Rasuliinun, melekten vahyi 
nas1l alacagm1 ta'lim niteligindedir. 0, vahyi almaya haz1rlanacak, me
lek de onu okumak ic;in yan§acaktir. Aziz ve Celil alan Allah, Rasulune 
emrediyor ki: Melek kendi:>ine vahiy_ ile geldigi zaman onu dinlesin. Me
legin getirdigini kalbinde toplamay1 ve onun getirdigi §ekilde kolayca 
ogrenmesini saglamay1 kendisi tekefftil etmektedir. Bu vahyi ana a<;Ik
layip tefsir ve izah gucunu verecektir. Birinci hal, vahyin gogsunde top
lanmasidtr. ikincisi onun okunmasi, uc;ijncusu de tefsiri ve anlammm 
ac;Iklanmasidir. Bu sebeple: «Onu acele etmen ic;in dilini onunla beraber 
oynatma.» Kur'an'1 c;abucak ogrenmek ic;in. Nitekim Taha suresinde de 
§6yle buyurur: «Kur'an sana vah:redilirken.,..vahiy bitmezden once unut
mamak ic;in acele tekrar edip durma ve: Rabb1m, ilmimi artlr, de.» (Ta-
aa, 114). ' 

<<~tiphesiz onu toplamak ve okutmak Bize aitiir.» Onu senin kal
binde toplamak ve onu sana okutmak Bize aittir. «Oyle ise Biz, onu 
okudugumuz vakit, sen onun okunu§unu dinle.» Aziz ve Celil alan Al
lah'tan ald1g1 vahyi melek sana okudugu zaman, · onu din,le 'sonra sana 
okuttugu gibi sen de oku. «Sonra §Uphesiz onu ac;1klamak da Bize;_ait
tir.» Ezberleyip okuduktan sonra onu sana a<;Iklar ve izah ederiz. Koy
dugumuz hukum gere-gince maksad1m1zm ne oldugunu sana ilham ede
riz. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdurrahman ... ibh Abbas'
m §6yle dedigini bildirdi: RasUlullah (s.a.), Kur'an'dan inen ayetleri 
h1zla okuyordu ve dudaklanm oynatlyordu. Raviler arasmda yer -alan 
Said ibn Cubeyr der ki: ibn Abbas, bana; RasUlullah (s.a.) nas1l iki 
dudagm1 oynatlyor idiyse, ben de iki dudag1m1 oylec~ oynatlyorum, de
di. Raviler arasmda yer alan Musa ibn Ebu. Ai§e de dedi ki: Said bana;_ 
ben ibn Abbas'm iki dudagm1 nas1l oynattigmi "gordtimse·, aym §ekilde .. 
iki dudag1m1 oynatiyorum, dedi. i§te Rasulullah'm bu davram§I uzeri· 
ne Allah Teala: «Onu acele etmen ic;in dilini onunla beraber oynatma. 
~uphesiz onu toplamak ve okutmak Bize aittir.» ayetini indirdi. Onu 
gogsunde toplamak Bize aittir. Sonra sen g-6gstinde toplanam okursu·n. 
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«Oyle ise :Siz, onu okudugumuz vakit, sen onun okunu§unu dinle.n Ona 
kulak ver-ve sus. «Sonra §iiphesiz onu a~1klB.mak da Bize aittir.n Bun
dan som·a Cebrail (a.s.)" gelip okudugunda Rasulullah (s.a.) onun okut
tugu gibi okurdu. Buhari ve Miislim degi§ik yollarla Said ibn Ci.ibeyr'
den bu hadisi rivayet ederler. Buhari'nin lafz1 ise §Oyledir: Cebrail ona 
geldigi zaman, acele ederdi. . Gidince Aziz ve Celil olim Allah'm kendi
sine vaadettigi gibi Rasulullah onu okurdu. ibn Ebu Hatim der ki: Bize 
Ebu Said el-E§ecc ... ibn Abbas'm §Oyle dedigini bildirdi: Rasulullah
(s.a.)a . .vahiy nazil oldugunda, i.izerine bir ag1rhk ~okerdi. Vahyin indi
rildigi de dudaklanm oynatmasmdan anla§Illrdl. Vah)Tin ba§ taraf1ru 
ahr ve sonu gelmeden evvel ba§ml unutmamak i~in dudaklanm oynatir
dl. Bunun i.izerine Allah Teala: «Onu acele etmen i~in dilini onunla be
raber oy:natma.» ayetini indirdi. ~a'bi, Hasan el-Basri, Katade, Mi.ica
hid, Dahhak ve ba§kalan da bu ayetin bu sebeple nazil oldu.gunu soy
lemi§lerdir. 

ibn Cerir Tabe;i, Avfi kanahyla ibn Abbas'tan nakleder ki; o, «Onu 
acele etmen i~in -dilini onunla beraber oynatma.» a yeti hakkmda §Oyle 
demi§tir: Rasulullah (s.a.) mmtmaktan korkarak durJ?adan okumaYl 
tekrarhyordu. Bunun i.izerine Allah, bu ayeti_indirdi ve: «~i.iphesiz onu· 
toplamak . ve okutmak Bize aittir.>> buyurdu. Sana okutacag1z da bir 
daha unutmayacaksm. ibn Abbas ve Atlyye el-Avfi: «Sonra §iiphesiz 
onu a~1klamak da Bize aittir.» kavli hakkmda; helal ve hararm a~Ikla
mak Bize dii§er, d_zye mana vermi§lerdir. Katade de boyle der. 

<<HaYir, bilakis siz, ~abuk ge~eni seversiniz. Ve ahireti b1raklrs1mz.>> 
Allah'm Rasuli.ine indirdigi ger~ek vahyi ve yi.ice Kur'an'1 reddedip kl
yamet gi.inillli.i tekzib etmeye <mlan sevkeden §ey, yalmz ve yalmz bu 
ge~ici di.inya haY:atma deger vermeleri ve ahireti unutup ondan uzak 
durmalandlr. 

«Birtaklm yi.izler de o gi.in parlayacak.n Sevin~li, aydmhk, parlak 
ve gi.izel olacaktlr. «Rablarma bakacaklard1r.» Ayan-beyan Rablanm go
receklerdir. Buhari merhumun Sahih'inde rivayet ettigi gibi: Siz Rab
bmizl a§ikare goreceksiniz. Hadis imamlan katmda kar§l konulmas1 ve 
reddedilmesi imkanstz bi~imde mi.itevatir yollarla varid olan sahih ha
dislerle mi.i'minlerin ahiret diyarmda Allah'! gorecekleri sabit olmU§tUr. 
Nitekim Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde yer alan Ebu Said ve Ebu. 
Hi.ireyre'den menkul hadiste. b11yurulur ki: insanlar; ey Allah'm Rasu
li.i biz klyamet giinii Rabbtmizi gorecek miyiz? dediler. Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki: Bulutsuz bir giinde giine§ ve ay1 gormekten rahats1z olur 
musunuz? Onlar; hay1r, dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: i§te siz, 
Rabbm1z1 boylece goreceksiniz. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Ce
rir'den nakledilir ki; Rasulullah. (s.a.) dolunayll bir gecede aya baktl . 
ve dedi ki: ~u ~Yl gordiigiiniiz gibi, muhakkak Rabbm1z1 da goreceksiniz. 

I 
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Eger; giine§in dogu§undan ve batl§mdan once namaz1 kac;1rmamaya gii
ciiniiz yeterse onu yapm. Yine Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Ebu 
Musa.'dim nakledilir ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: ic;indeki
leri ve kaplan altmdan iki cennet. ic;indekileri ve kaplan giimii§ten iki 
cennet. Topluluk ile Allah'a bakmalan arasmda Adn cennetinde yalmz 
Allah'm zatmm Kibriya ortiisii vard1r. Miislim'in tek ba§ma rivayet et
tigi hadisler arasmda Suheyb'in Hz. Peygamberden naklettigi hadiste 
Rasulullah (s.a.) §6yle buyurur: Cermet ehli cennete girdiginde denilir 
ki: Allah Teala; neyi istiyorsamz onu artiray1m, diyor. Onlar derler ki: 
Yiiziimiizii agartmadm m1? Sen, bizi cehennemden kurtanp cennete gir
dirmedin mi? Ravi der ki: Perde a<;Ihr, onlara Rablarma bakmaktan 
daha sevimli hie; bir §ey verilmez ve i§te bunun otesi de vard1r. Sonra 
«Giizel davrananlara daha giizeli ve fazlas1 var.)) (Yunus, 26) ayetini 
okudu. Miislim'in tek ba§ma rivayet ettigi hadislerden birinde de Ca
bir nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Allah Teala mii'
minlere giilerek tecelli eder. Yani k1yamet sahrasmda. Bu hadislerde 
mii'minlerin, k1yamet ic;in topland1klan meydanda ve cennet bahc;ele
rinde Rablanrt1 gorecekleri belirtilmektedir. imam .A.hmed ibn Hanbel 
der ki: Bize Ebu Muaviye ... Abdullah ibn Omer'den nakletti ki; Rasu
lullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Cennet ehlinin derecesi en a§ag1da ola
m; iki bin sene kendi miilkiine bakar da yak1mm gordiigii gibi uzagm1 
da goriir. E§ine ve hizmetc;ilerine bakar. Onlann mertebe bak1mmdan 
en iistiin olam; giinde iki kez Allah Teala'nm zatma nazar eder. Bu 
hadisi Tirmizi _Abd ibn Humeyd kanahyla ... Siiveyr'den nakleder ve Ab-
dullah ibn Omer'in §6yle dedigini i§ittim ... diyerek hadisi oldugu gibi 
zikreder. Yine Tirmizi der ki: Bu hadisi Abdiilmelik ... Abdullah ibn 
Omer'den rivayet etmi§tir. Keza Sevri de ... Abdullah ibn Omer'den ri
vayet etmi§tir. Eger konuyu uzatmak endi§esi olmasayd1, biz bu hadis
leri muhtelif tariklanyla ve laf1zlanyla birlikte, sahih, hasen, miisned 
ve siinen kitablarmdan naklederdik. Ancak bu tefsirin muhtelif yerle
rinde dag1mk olarak bu hadisleri zikrettik. Tevfik Allah'tand1r. Bu ko
nu, \3ahabe'nin Tabiin'in ve selef-i Salihin'in iizerinde icma' ettigi bir 
konudur. Biitiin ima.mlar arasmda da bu hususta ittifak vard1r. Hamd 
Allah'a mahsustur. 

Buradaki ( jl - ) edatlh1, nimetler anlamma gelen ( .. :;\ ) ke
limesinin miifredi olup, nimetler anlamma te'vil edenlere gelince;onlar, 
«Hablarma bakacaklardir.» kavlinin; Rablannm sevab1 ile sevinecek
lerdir, §eklinde oldugunu bildirirler. Sevri, Mansur kanahyla Miicahid'
den bunu nakleder. ibn CeHr Taberi de degi§ik vecihlerle bu rivayeti 
Miicahid'den nakleder. Ebu Salih de boyle demi§tir. Ancak bu, soziin 
yorumlanabilecegi en uzak yorum ve ta~kib edilebilecek en yanh§ yol
dur. Allah Teala'nm: «Haytr, dogrusu onlar o giin, Rablarmdan yoksun 
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kalacaklardtr.n kavli (Mutaffifin, 15) kar§t&mda bunlann durumu ne 
olacakttr? ~afii merhum der ki: iyiler Aziz ve Celil olan Allah't gorecek
lerini bildikleri ic;in, fastklar perdelenirler. Kaldt ki bu ayet-i kerime'
nin ifadesinin delalet ettigi hususta Ra,.sulullah (s.a.)tan mutevatir ha
disler de varid olmu§tur. Nitekim ibn Cerir Taheri der ki: Bize Muham
med ibn Ismail el-Buhari ... Hasan'dan nakleder ki; o «Birtaktm yuzler 
o gun parlayacak.» kavlinden maksad; guzelle§ecek demektir, diyor. 
<<Rablanna bakacaklardtr.n Rablanm goreceklerdir. 0 yuzlerin yarata
na bakarken parlama da aydmlanma da hakktdtr. 

«Birtaktm yuzler de o gun astkttr. Belkemiginin k1rilacagm1 anlar.n 
Bu da fas1klann yuzudur. K1yamet gunu butun f& s1klarm yuzu as1k ola
cakttr. Katade der ki: Buradaki ( ~~ ) kelirr.esi; as1k ve ek§i, an
lamma gelir. Suddi ise: rengi degi§ir, demi§tir. ibn Zeyd de bunu; yuzi.i 
buru§ur ve as1llr, diye t?fsir etmi§tir. «Belkemiginin kmlacagm1 anlar.» 
Mucahid buradaki ( o)l! ) kelimesinin felaketli ve deh§etli anlamma 
geldigini bildirir. Katade ; kotu, derken, Suddi; kendisinin helak olaca
gml kestirir, der. ibn Zeyd ise; o cehenneme girecegine kanaat getirir, 
diye mana vermi§tir. Bu makam Allah Teala'mn §U kavillerinde beyan 
ettigi and1r: «0 gun nice yuzler aganr, nice yuzler karanr.» (Al-i imran, 
106), «0 gun birtak1m yuzler aydmllktlr. Gti.lmekte ve s~vinmektedir. 

o gun birtaktm yuzler de tozlanmt§ ve onlan karanllk burumu§tur. i§
te bunlar, katirler ve facirlerdir .n (Abese, 38-42), «0 gun birtaktm yuz
ler zillete burunmu§tur. Zoi i§ler altmda bitkin du§mU§lerdir. Yak1c1 
ate§e yaslamrlar. K1zgm bir kaynaktan ic;irilirl~r. Semirtmeyen ac;llg1 
gidermeyen, kotu kokulu bir dikenden ba§ka yiyecekleri de yoktur. inan
ml§ olanlann yuzleri, o gun p1nl pmld1r. Yapttklarmdan ho§nuddurlar . 
Yuksek bir cennettedirler. Orada bo§ soz i§itmezler.n (Ga§iye, 2-11). Ve 
daha buna benzer birc;ok ayet-i kerime gec;mi§ti. 
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26 - DHtkat edin, koprii.ciik kemigine bir dayand1g1 za-
man; 

27- <;are bulacak kim? denir. 
28-'- Ve aynhk vaktinin geldigini anlar. 
29- Bacak da bacaga dola~1r. 
30- 0 gun sevk, yaln1z ~abb1na;d1r. 
31 - i1]te o, tasdik etmenii1], namaz da k1lmami~tl. 
32 - Fakat yalanlamH], yiiz <;evirmi1]ti. 
33 - Sonra da sahna sahna kendinden yana olanlara 

gitmi'1]ti. 
34 - Y azlklar olsun sana, yazlklar. 
35 - Yine yaz1klar olsun sana, yaz1klar. 
36 - insan kendisinin ba1]Ibo1] birakr!acaginl m1 san1r? 
37 - 0, ak1tllan bir meni damlas1 degil miydi? 
38 - Sonra kan p1htls1 olmu1], sonra, onu in-san bi<;irui

ne koyup yaratm11] ve duzeltmi1]tir. 
39- Ve ondan erkek, di'1]i iki cins yaratmu;?br. 
40 - ;>imdi 0, oluleri d.iriltmeye kadir degil midir? 

Bacak Bacaga Dola~t1g. Zaman 

Allah Teala oliim amnda ki§iyi saran deh§etli hali bize haber veri
yor ve kendi sabit kavli ile bunu tesbit ederek buyuruyor ki: «Dikkat 
edin, kopriiciik kemigine bir dayand1g1 zaman.)) Eger ·Biz buradaki 
( -$ .) edatlm Radia olarak ahrsak; mana §6yle olur: Ey_ ademog
lu, sana haber verileni yalanlayabilecek degilsin. Bu, senin katmda apa
gik beyan olmu§tur. Ama bu edata, gerc;ek anlamm1 verecek olursak 
mana zahirdir. Bu takdirde mana; gergekten kopriiciik kemigine bir 
dayand1g1 zaman, §eklinde olur. Yani ruhun bedeninden aynhp koprii
ciik kemigine ula§tlgl zaman. Ayetteki ( . ~ Q1 ) kelimes~ ( }Ji_,:J_l r 
kelimesinin cem'i olup g1rtlak bogumu ile boyun arasmdaki h.emiktir. 
Bu ayet Allah Teala'mn Vakm suresinde beyan ettigi §U ayet gibidir : 
«Hele can bogaza gelince; o vakit goriirsiiniiz siz. Biz ona sizden yaknii?, 
ama gormezsiniz. ,Madem ki ceza gormeyecekmi§siniz, onu geri gevirse
nize. ~ayet soziiniizde samimi iseniz.)) (Vakm, 83-87) Burada ise: «Dik
kat edin kopriiciik kemigine bir dayand1g1 zaman. )) buyuruyor. Bu aye
tin tefsirinde d_aha once Yasin suresinde gec;mi§ olan Bi§r ibn Cuha§'
m hadisi nakledilir. 

_ <tQare bulacak kim? denir. )) ikrime, ibn_ Abbas'tan nakleder ki; o, 
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bu ayette hangi muska yazan muska yazacak? Anlamm1 v~rmi§tir. Ebu 
Kllabe de boyle der. Yani hangi §ifa dag1tacak doktor, anlam1m verir. 
Katade, Dahhak ve .ibn Zeyd de bu manay1 vermi§lerdir. ibn Ebu Hatim 
der ki: Bize babam ... ibn Abbas'tan na:kletti ki; o, bu ayete §oyle mana 
vermi§tir: Rahmet melekleri mi, yoksa azab melekleri mi ruhumu ala
caktlr? Bu takdi:rde bu soz meleklerin sozu olmahd1r. ibn Ebu Hatim 
aym isnadla Abdullah ibn Abbas'm «Bacak da bacaga dola§Ir.» kavline; 
diinya ve ahiret onun uzerinde dola§Ir, anlamm1 verdigini bildirir. Ali 
ibn Ebq. Talha da ·ibn Abbas'tan nakleder ki; o, §oyle demi§tir: Dunya
dan son gun, ahiretten de ilk gunun ba§lad1g1 o s1rada Allah'm mer
hamet ettiklerinden ba§ka herkes §iddet uzer·ne §iddetle kar§Ila§Ir. ik
rime ise der ki: «Bacak da bacaga dola§Ir.» Buyuk bir i§, buyuk bir i§e 
kan§Ir. Mucahid ise; bela belaya. kan§Ir, demi§tir. Hasan el-Basri de; 
bunlar. senin birbirine dola§an bacaklanndir, demi§tir. Bir ba§ka riva
yete gore de Hasan el-Basri der ki: Ki§inin iki ayag1 olmu§tiir ve onu 
ta§Iyamazlar. Halbuki daha once o ayaklarm uzerinde ko§up durmak
ta idi. Suddi de Ebu Malik'ten boyle nakleder. Hasan'dan bir rivayete 
gore ise bu, iki ayagm kefene sanlmas1d1r. Dahhak da §oyle mana ve
rir: Onun uzerinde iki durum birle§mi§tir: Halk bedenini tekfin eder
ken melekler de ruhunu techiz ederler. 

«0 gun sevk, yalmz Rabbmad1r.» Donu§ ve van§ yalmz ve yalmz 
Rabbmad1r. Qunku ruh, goklere yuceltilince Aziz ve Celil olan Allah 
buyurur ki: Kulumu yeryuzune geri gptiirunuz. Qunku Ben, onu top
raktan yarattlm ve topraga tekrar dondurecegim, sonra tekrar onu top
raktan «;1karacag1m. Nitekim bu husus Bera'mn naklettigi uzun hadis
te varid olmu§tUr. (Bkz. A'raf, 40) Allah Teala bir ba§ka ayette ise bu 
hususta §oyle buyurur: «0, kullan uzerinde yegane hakimdir. Ve size, 
koruyucular yollar. Nihayet herhangi -birinize olum gelince; el«;ilerimiz 
bir eksiklik yapinaks1zm onun camm ahrlar. Sonra onlar, ger«;ek mev
lalarma donduriilurler. Dikkat edin, hukum O'nundur. Ve 0, hesab go
renlerin en sur'atlisidir.» (En'am, 61-62). 

((i§te o, tasdik etmemi§, namaz da kllmami§tl. Fakat yalanlami§, 
yiiz «;evirmi§ti.» Bu ifade, d.unya hayatmda iken kalbi ile Hakk1 yalan- , 
layan, ameli ile bedenini 'haktan geri «;evir~n, i«;inde ve di§mda haYJrdan 
eser bulunmayan kafirlerin halini haber vermektedir. Bu sebeple Allah 
Teala: ((i§te o, tasdik etmemi§, namaz da kilmami§tl. Fakat yalanlami§, 
yiiz «;evirmi§ti. Sonra da salma salma kendinden yana olanlara' gitmi§
ti.» buyuruyor. ~1mank, azgm, tenbel, kudretsiz ve amelsiz olarak ken
dinden yana olanlara donup gitmi§ti. Tlpkl Mntaffifin suresinde buyu
ruldugu gil1i.: ((Taraftarlanna vard1~lannda hl,munla eglenirlerdi.» (Mu
taffifin, 31). in§ikak suresinde ise §oyle buyuruyor: «Qunku o, dunya- . 
da adamlarmm yamnda iken zevk · i«;indeydi~ Zira o, bir daha dirilip 
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donmeyecegini sanmi§tL Bilin ki, Rabbi onu §U.phesiz gormekteydi.n (in
§ikak, 13-15). Dahhak, ibn Abbas'tan nakleder ki; o, «Sonra da salma 
salma kendinden yana olanlara gitmi§ti.n kavli hakkmda; egilip bu
kulerek, diye mana vermi§tir. Katade ve Zeyd ibn Eslem de; kibirlene
rek, demi§tir. 

«Ya:t.Iklar olsun sana, yaZiklar. Yine yaz1klar olsun sana, yaZiklar.n 
Bu Allah Teala'dan kibirlice yuruyen katirlere bir tehdid ve kuvvetli 
bir azab ihtand1r. Boyle yurumeye hakkm var, seni yaratan ve yoktan 
var eden yarat1c1m inkar ettin. Bu ifade; istihza ve tehd'id tarzmda soy
lenen: «Tad bakallm, hani gu~lU olan, degerli olan yalmz sendin.n (Du
han, 49) ve «Yeyin ve biraz eglenin. Dogrusu sizler su~lularsm1z.n (Mur
selat, 46) ve ((Artlk siz de O'ndan ba§ka dilediginize tapm.n (Zumer, 15) 
ve «Dilediginizi yapm.n (Fussilet, 40) ve benzeri ifadeler gibi alay ve 
tehd'id yollu bir sozdur. ibn Eou Hatim d':)r ki : Bize Ahmed ibn Sinan ... 
Musa ibn Ebu Ai§e'den nakletti ki ; o, ben bu ayeti Said ibn Cubeyr'e 
sordum da, dedi ki: Rasulullah (s.a.) Ebu Cehil'e boyle dedi, sonra bu, 
Kur'an'dan bir ifade olarak indi. Ebu Abdurrahman en-Nesei de der ki: 
Bize Ya'kub ibn ibrah'im ... Mflsa ibn Ebu Ai§~'den nakletti ki; Said 
ibn Ctibeyr §oyle demi§: Ben, ibn Abbas'a: «Yaz1klar olsun sana, ya
Zlklar. Yine yaz1klar olsun sana yaz1klar.n ayetini sordum da, dedi kt: 
Rasulullah (s.a.) Ebu Cehil'e .boyle demi§ ki sonra Aziz ve Celil olan 
Allah ona bu ayeti indirdi. ibn Ebu Hatim der ki : Bize babam ... Kata
de'den bu ayet konusunda §byle dedigini nakletti: i§ittiginiz gibi bu, 
tehdid usttine tehdiddir. iddia ettiklerine gore Rasulullah (s.a.), Ebu 
Cehil'in elbisesinden tutarak: uYaz1klar olsun sana, yaz1klar. Yine ya
ziklar olsun sana, yaz1klar.>l demi§. Allah dii§mam Ebu Cehil: Ey Mu
hammed, beni tehdid mi ediyorsun? Allah'a andolsun ki sen ve Rabbm, 
bana bir §ey yapmaya gti~ yetiremezsiniz. Dogrusu ben, iki dag arasmda 
yur~:nlerin en gti~lu ve §ereflisiyim, demi§ti. 

<<lnsan kendisinin ba§lbO§ birakilacagmi m1 samr? n Stiddi bunun 
tekrar diriltilemeyec':)gi anlamma geldigini bildirir. Mucahid, :;;am ve 
Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem . bunun, kendisine emir ve yasaklar 
konmayacagm1 m1 samr? demek oldugunu bildirirler . Ayetin zahiri her 
iki hali de· ihtiva etmektedir. Yani dunyada ba§Ibo§ b1rak1hp hi~ bir 
emir ve yasak verilmeyecegini mi samr? Kabrinde ba§Ibo§ b1rak1llp di
riltilmeyecegini mi samr? Aksine o, dtinyada hem emirler ve nehiylere 
muhatabt1r, hem de ahiret diyannda Allah'm huzurunda ha§redilecek
tir. Burada as1l kasdedilen §ey, bldtikten sonra dirilmenin isbatl ve bu
nu, inkar eden cehalet, inad ve sap1kllk ehline reddir. Bu sebeple yeni 
ba§tan diriltilecegini gostererek buyuruyor ki : HO, ak1tllan bir meni 
damlas1 degil miydi?ll insan, degersiz bir sudan rahimlere bo§altllan 
bir meniden meydana gelmi§ zay1f bir nutfe iken, insan olmaml§ m1y-
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d1? «Sonra kan p1ht1S1 olmu§, sonra onu insan bic;imine koyup yarat
ffil§ ve diizeltmi§tir.» insan once kan p1ht1sl olmu§, sonra bir c;ignem 
e olmu§, sonra §ekil kazandmlarak kendisine ruh iifiiriilmii§ ve or-
0anlan saglam diipediiz bir ba§ka yaratlk haline gelmi§ti. Allah'm tak
diri ile erkek ve di§i olarak halkedilmi§ti. Bu sebeple ayetin devammda 
buyuruyor ki: ((Ve ondan erkek, di§i iki cins yaratmt§tlr.n 

''$imdi 0, oliileri diriltmeye kadir degil midir?)) Bu kan plhtlsm
dan, bu giic;sii:t: su damlasmdan, bu diizgiin yarat1g1 yoktan var eden 

llah, ilkin var ettigi gibi yeniden diriltmeye kadir degil midir? Yeniden 
diriltmeye muktedir olu§ ba§tan yaratmaya nisbetle ya daha uygun bir 
yolla olacaktlr veya her iki durumun soylenmesine miisaid diizeyde ola
caktlr. Allah Teala'nm buyurdugu gibi: ((ilkin yarat1p sonra onu iade 
eden O'dur. Bu, O'nun ic;in pek kolayd1r.n (Rum, 27) Rum suresinde de 
gec;tigi gibi yeniden yaratill§m a<;Iklanmasl ve takriri olarak belirtilen 
birinci gorii§, daha me~hurdur. Allah en iyisini bilendir. 

ibn. Ebu Hatim der ki: Bize Hasan ibn Muhammed ... Musa ibn 
Ebu Ai§e'den nakletti ki; bir ba§kas1 duvann iizerinde sesini yiikselte
rek Kur'an okuyormu§. Nihayet: ((~imdi 0, oliileri diriltmeye kadir de
~il midir?» kavlini okuyunca; tenzih ederim Seni Allah'tm, elbette ka
dir'sin, demi§. Nic;in boyle dedigi sorulunca da; Rasulullah (s.a.) m boy
le dedigini duydum, diye cevab vermi§. Ebu Davud merhum der ki: Bi
ze Muhammed ibn Musenna ... Musa ibn Ebu Ai§e'nin §oyle dedigini bil
diLdi: Adamm biri evinin iizerinde namaz k1llyordu ve bu ayeti okudu
gunda; tenzih ederim Seni elbette kadirsin, diyordu. Kendisine bu durum 
soruldugunda; Rasulullah (s.a.)m boyle dedigini duydum, diye kar§Illk 

ermi§ti. Ebu Davud bu rivayette miinferid kalmi§tir ve bunu soyleyen 
o.habenin adm1 da bildirmemi§tir. Ancak bu ismin belirtilmeyi§inin bir 
aran yoktur. Yine Ebu Davud der ki: Bize Abdullah ibn Muhammed ... 

ismail ibn Umeyye'den nakletti ki; o, bir bedeviden i§ittim ki; Ebu Hii
reyre §Oyle demi§ diyor: Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Sizden biriniz 
Tin suresini okuyup da sonuna varmca: ''Allah hiikmedenlerin en iyi 
hukmedeni degil midir?» (Tin, 8) dediginde; evet ben de buna §ahid
lerdenim, desin. Her kim de K1yamet suresini okuyup sonunda: ((9imdi 
0, oliileri diriltmeye kadir degil midir?)) kavline gelirse; evet, desin. Kim 
de Miirselat suresini okuyup: <•Bundan sonra art1k hangi soze inana
caklar?)) (Miirselat, 50) kavline gelirse; biz Allah'a iman ettik, desin. 
Bu hadisi Ahmed ibn Hanbel; Siifyan ibn Uyeyne'den, Tirmizi de ibn 
Ebu Orner kanallyla Siifyan ibn Uyeyne'den naklederler. $u'be de is
mail ibn Umeyye'den nakleder ki, o; ben kendisine sana bunu kim an
.attl? diye sordum da, dogru sotlii bir adam Ebu Hiireyre'den nakletti, 
dediler. ibn Cerir Taheri der ki: Bize Bi§r ... Katade'den nakletti ki o: 
$imdi 0, Oliileri diriltmeye kadir degil midir?)J kavli hakkmda §oyle 
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demi§: Bize anlatlld1gma gore, Rasulullah (s.a.) bu ayeti okuyunca; 
tenzih ederim Seni, elbette evet, dermi§. ibn Ebu Hatim der ki: Bize 
Ahmed ibn Sinan .. . Said ibn Cubeyr'den nakletti ki; ibn Abbas bu 
ayete gelince; tenzih ederim Seni, evet kadirsin, demi§. 

KIYAMET SURESiNiN SONU 
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iNSAN SURESt 

(Mekke'de nazil olmu~tur.) 

Miislim'in Sahih'inde ibn Abbas'tan nakledilir ki; Rasulullah (s.a.) 
cum'a gunu sabah namazl;;trmda Secde suresiyle insan suresini okur
mu§. Bu hadis daha once Secde suresinde ge~ti. Abdullah ibn Vehb der 
ki: Bize Abdurrahman ibn Zeyd nakletti ki; Rasulullah (s.a.) .insan su
resini okudu. Yamnda siyahi bir ki§i bulunurken bu ayet inmi§ti. Cen
netin nitelikleri k1smma gelince; adam bir silkini§le silkindi ve ru}?.unu 
teslim etti. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Arkada§1mzm -ya da karde
§inizin demi§tir- camm cennet i§tiyak1 teslim ald1. Bu hadis garib ve 
murseldir. 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n achyla. 

1 - insan1n uzerinden, dehrden bir zaman ge<;mif]tir 
ki o, henuz an1lmaya deger bir f}ey bile degildi. 

2 - Dogrusu Biz, insan1 katlf}lk bir damla sudan yarat
illlfJIZdlr. Onu deneriz. Bu sebeble onu if}itici ve g6riicii 
yaptlk. 

3 - Ger<;ekten Biz, ona yolu g6sterdik. Buna kimisi. 
~Ukreder, kimisi de kiifiir. · · 
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insan Nasii insan Oldu? 

Allah Teala; amlmaya deger hie; bir §ey degil iken, kiic;iik ve zayJ.f 
bir varllk oldugu halde insana varhk ihsan ettigini haber vererek bu
yuruyor ki: «insanm iizerinden, dehr'den bir zaman gec;mi§tir ki o, he
nuz amlmaya deger bir §ey bile degildi.» Ve ardmdan da bunun sebebi
ni ac;1klayarak diyor ki: <<Dogrusu Biz, insam katl§lk bir damla sudan 
yaratmi§lZdlr.» Kan§Ik, kati§Ik ve ic; ic;e girmi§, bir k1sm1 bir k1smma 
kan§mi§ sudan. ibn Abbas: «Kati§Ik bir damla sudan» kavli ile erkegin 
ve kadmm suyunun birle§ip kan§masi kasdedilmi§tir, der. Bilahare bu 
su tav1rdan tav1ra, halden hale, renkten renge gec;-er. ikrime, Mucahid, 
Hasan ve Rebi' ibn Enes te ( C L:... '11 ) kelimesinin, erkegin suyunun 
kadmm suyu ile kan§masl anlamma geldigini bildirirler. 

«Onu deneriz.» imtihan ederiz. T1pk1 Allah Teala'nm: «Hanginizin 
daha iyi amel i§ledigini denemek ic;in.» (Mulk, 2) kavli gibi. «Bu sebeple 
onu i§itici ve gorucu yaptlk.» isyan ve itaat etmesine imkan saglayan 
goz ve kulak verdik. 

«Gerc;ekten Biz, ona yolu gosterdik.» A<;Iklad1k, izah ettik ve goziiy
le gormesini saglad1k. Bu ayet, Allah Teala'nm §U kavli gibidir: «Se, 
mud'a gelince; onlara hidayeti gostermi§tik, ama onlar korliigii hida
yete tercih ettiler.» (Fussilet, 17) ve yine §U kavli gibidir: «Ve Biz, ona 
egri ve dogru iki yolu da gostermedik mi?» (Beled, 10) Hem hay1r, hem 
de §er yolunu. ikrime, Atlyye, Abdurrahman ibn Zeyd, Miicahid ve Cum
hur'un gorti§ti de boyledir. Mucahid, Ebu Salih, Dahhak ve Suddi'nin 
ise: «Gerc;ekten Biz, ona yolu gosterdik.» kavlinin rahimden dl§an t;lk
masmm yolunu demek oldugunu bildirdikleri rivayet edilir. Bu, garib 
bir sozdur. Me§hur ve sahih olan ise birincisidir. 

«Buna kimisi §Ukreder, kimisi de kufiir.>> Bu boliim: <<Ona yolu 
gosterdik.>> kavlindeki ( A ) harfinden hal olmak iizere mansubtur. 
ifadenin takdiri de §6yle olur: Bu takdirde o, ya mutlu ya da mutsuz 
olacakt1r. Nitekim Muslim'in rivayet ettigi hadiste Ebu Malik el-E§'ari 
der :,d: Rasulullah (s.a.) §6yle buyurdu: insanlarm hepsi sabahleyin 
kalk1p kendini satar. Ya kac;mr veya azad eder. Daha once Rum sure
sinde Cabir ibn Abdullah'tan nakledilen bir rivayette Rasulullah (s.a.) 
m §6yle buyurdugu bildirilmi§ti: Her dogan f1trat iizere dogar. Nihayet 
dili, ifade gucune kavu§ur. Dili ifade giiciine kavu§unca; ya §iikreden 
olur veya ktifreden. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Amir ... Ebu Hureyre'
den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Evinden t;Ikan her
kes kap1smdan iki sancakla 91kar. Bir sancak melegin elindedir, bir san
cak da §eytamn elindedir. Allah'm sevdigi bir §ey ic;in c;1kacak olursa, 
melek onu sancag1yla izler ve evine donunceye kadar devamh melegin 
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sancag1 altmda bulunur. Allah'I k1zd1racak bir §ekilde c;1karsa; §eytan 
·onu sancag1yla izler. 0, evine donunceye kadar §eytanm sancag1 altm
da bulunur. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Abdurrezzak .. . Cabir ibn 
Abdullah'tan nakle~ti ki; Rasulullah (s.a.) Ka'b ibn Ucre'ye §6yle de
mi§: Allah, seni beyinsizlerin emirliginden korusun. Ka'b ibn Ucre; be
yinsizlerin emirligi de nedir? deyince, RasUlullah (s.a.) buyurmu§ ki: 
Benden sonra ba§a gec;ecek emirlerdir ki, benim dogru yolumda gitmez
ler ve sunnetime uymazlar. Kim yalanlannda onlan dogrular, zulumle
rinde onlara yard1m ederse; onlar benden degildirler, ben de onlardan 
degilim. Onlar benim havuzuma gonderilmezler. Kim de onlarm yalan
larmi tasdik etmez ve zultimlerinde onlara yard1mc1 olmazsa i§te onlar, 
bendendirler, ben de onlardamm. Ve onlar benim havuzuma gonderile
ceklerdir. Ey Ucre oglu Ka'b; oruc; bir kalkand1r, sadaka hatalan son
durur, namaz ise yakla§madtr. -veya burhandir, demi§tir- Ey Ucre 
oglu Ka'b; haramdan meydana gelmi§ bir et cennete giremez. 0 ate§e 
daha Iaytktir. Ey Ka'b; insanlar iki §ekilde sabahlarlar: Ya kendilerini 
satarlar veya azad ederler. Kendini satanlar helak olanlard1r. Bu hadisi 
Affan da ... Cabir ibn Abdullah'tan nakleder. 

-----i Z A HI-----

( ~ ) istifham harflerinden olmakla beraber bazan ( l.h. jA> 
?. 'il ) gibi ( ~ ) manasmda nefiy, bazan da burada oldugu gibi 

( ..U ) manasmda isbat yerinde kullamhr. Mufessirler burada ve 
Ga§iye suresinin ba§ tarafmda ( ~ ) manasmda oldugunu soylemi§
lerdir. Bunun iki vechi vardir. Birincisi; ( jA ) aslmda ( ~ ) ma
nasma tahkik veya takrib ic;in olmaktlr ki; haki.katen geldi, yahud yak
la§tl geldi, demek olur. 

ikincisi de takriri istifham olmak suretiyle; geldi mi geldi, geldi 
ya. diye aym manay1 ifade etmesidir. Bununla insan h1lkatinin tekvin 
tarihinde sonra geli§i tahkik ve takrir olunmu§tur ki sonra da bunun 
hikmeti derece derece terbiye ve sec;ilme ile tekemmtil ettirilerek ba§
langic; ve gayeyi anlayacak ma'rifetullah ile teklif s1rnna kabil bir hale 
getirilerek kendi §UU.r ve gayretiyle ileri dogru daha yuksek bir hayata 
sec;ilmek ic;in Mtilk suresinin ba§mda gec;tigi uzere imtihan ve ibtila 
ineydanma sevk oldugu anlatllacak ve §Ukrunu bilmeyip bu vazifeden 
kac;mmak ic;in kafirlik edenlerin felaketleriyle, §Ukrunu bilip vazifele
rini yapan iyilerin temiz ruhlan ve mes~i §ekilleri ve onun semeresi ola
rak ahirette erdikleri hayatm zevkleri tasvir ·olunacaktlr. «insanm tize
rinden.» Burada insandan murad, Adem veya ademogullan diyen ka-

Tetliltr; C. XIV, F . 515 
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-----------------------------------------------
viller varsa da zahir olan Adem ve ademogullarmm hepsine §amil olan 
insan cinsidir. Ve hiikiim, her ferd hakkmda dogrudur. 

((Dehrden bir zaman>> Casiye suresinde de ge~tigi gibi dehr, Ragib'
m beyam vechile asli manasmda; alemin viicudunuri ba§langicmdan, 
son bulu§una kadar biitiin miiddeti, yani kiilli zaman demektir, burada 
bu manayad1r. Gayr-i muayyen uzun zamanlara da 1tlak olunur. Zaman 
ise bunun hilafma olarak az miiddete de, ~ok miiddete de denir. Yani 
zaman silsilelerinin yekununa da, par~alar~na da zaman denildigi_halde; 
as1l dehr tek olan kiille ve bazan da biiyiik klSlmlarma denir. Mesela bir 
saat, bir gun, bir ay miiddete zaman denir, dehr denilmez. Bundan do
lay! f1k1hta, yemin mes'elesinde dehrin ma'rife ve nekire hallerindeki 
manalarmm en azm1 ta'yin husU.Sunda ashabm ve miictehidlerin ihti
laflan olmu§tur. imam A'zam nekire olan dehrin, en az olan manasm1 
ta'yinde durup bilmem demi§tir. 

( ~ ) , zamandan, az v.eya ~ok mahdud bir miiddete denilir. Kiil
le 1tlak edilmez, vakit gibi ciiz'e 1tlak edilir. Burada dehr'in ba§lang1c1 
olan alemin yaratlh§l ile insamn yaratlh§l Sllllrlanyhi Slmrhdlr. Neki
re olmas1 ise hadd-i zatmda mahdud olmakla beraber, insana nazaran 
mikdarmm me~hUI olduguna i§arettir. Yani §U muhakkak ki; insan 
cinsi, alemin hilkatinden hayli miiddet sonra yaratllmi§tlr. Alemin hil
katiyle ba§layan dehrden, insan cinsinin yaratllmasma kadar sizin i~in 
me~hul ve maamafih bu iki hadd ile mahdud bir miiddet cereyan et
mi§, insana dogru gelmi§tir. 0 halde ki ((0 miiddet zarfmda insan am
hr, bu nam ile tammr bir §ey olmamt§tlr.» Bu ciimle, insandan hal, 
yahud ( -~;- ) kelimesinin s1fatld1r. Ve nefiy, kayda miiteveccihtir. 
Hi~ bir §ey olmaml§ degil, mezkur bir §ey olmami§tlr. Mezkur hem kesr 
ile zikirden, hem de zamm ile ziikiirden olabilir. Manasmm ash miicerred 
insan lafzmm soylenmesi degil, bununla kasdolunan mefhum ve med
lul oldugu i~in, mazmumdan olmak daha ma'kuldiir. Maamafih mek
sur da bundan yaygmd1r. Yani insan nam1yla amlan, anla§tlan insan-

. hk mahiyyetiyle dii§iiniilen bir §ey olmarm§, bugiin insan unvamyla ta
savvur olunup zikrolunan cins viicud bulmarm§tl, ancak insan unvamy
la tanmmayan bir §ey olmu§tu. Ba§langtcmda ilk maddeleri olan un
surlar madenler, sonra onlardan tav1r taVIr yaratlhp miitevass1t mad
deleri olan nebati, hayvani gtdalar, sonra onlardan siiziilen ve yakm 
maddesi olan nutfeye dogru peyderpey taVIrlar ve basamaklar i~inde. 

gelen bir §ey olmu§, lakin insan diye mezkur olan §ey olmamt§tl. Ha
kikat insamn her ferdi gibi cinsi de kadim degildir, hadistir. Hem deh
rin ba§langiCmdan, alemin htlkatinden ~ok sonra viicuda gelmi§tir. Ni
~in oyle olmu§ da daha evvel olmamt§? ((c;unkii Biz insam §6yle yarat
tlk.» Yani o kendi kendine, kendi keyfine gore olmad1, basit ve mahdud 
bir mertebede terkedilmi§ olarak kalmak i~in de yaratllmadl, §U §ekilde 

Yl 
Sl 
m 
VE 
M 
ol 
kl 
gE 
ii: 
ol 
fe 
ol 
m 
G 
dl 
ill 
Yl 
dl 
a; 
kJ 
m 
dl 
Ia 
bi 

tl 
bE 
si 
ta 
c 
b1 
m 
Zl 
m 
VE 

YE 
ni 
n 
i'1 
ci 
bi 
ec 



tnsan, 1-3) HADlSLERLE KUR'AN-I KER!M TEFS!Rt 8211 

yarabld1: ((Bir nutfedenn RA.g1b'm beyan ettigi iizere nutfe, esasen safi 
suya denir. Erkegin suyuna· da nutfe denilmi§tir. Orfte nutfe ile meni 
miiteradif gibi a~dedilmi§tir. Lakin K1yamet suresinin sonunda gec;tigi 
vechile Kur'an'da nutfenin meniden bir ciiz' oldugu . ifade olunmu§tur. · 
Miislim'in Sahih'inde rivayet olundugu iizere ((Suyun hepsinden c;ocuk 
olmaz.» hadis-i §erif'inde de ifradi kiill ile ((Her sudan>~ degil mecmu'i 
killl ile ((Suyun hepsindenn buyurulmu§ olmasmdan, c;ocugun husule 
geldigi o suyun, niecinuundan olan biitiin bir meni degil, onun bir ciiz'
iinden ibaret oldugu ·anlatilmi§ bulundugundan nutfe, meniden bir ciiz' 
olan halis tohumun ad1 oldugu anla§Ihr. Sonra insan cinsinin bir nut
feden yaratilmi§. olmasmm zahiri, Adem'in de bir nutfeden yaratllml§ 
oldugunu ifade eder. ~u kadar ki o nutfenin bir insandan gelmemi§ ol
masml gerekli kllar. ((Siizme bir c;amurdan» kavli de bu, olmak gerektir. 
Gerc;i ((Onu topraktan yarattu kavli ile Adem'in buradan istisnasma 
da istidlal edilebilir. Lakin ((Sonra ona; ol, dedi, o da oluverdi.>> kavli 
ile ((Siizme bir c;amurdann kavli gibi diger ayetler, topraktan, c;amurdan 
yaratlh§m ba§lang1c1 i'tibanyla oldugunu gosterdigi gibi ((Sizi c;amur
dan yaratml§tlrn, «Sizi topraktan yaratm1§t1r.>' gibi umuma hitab eden 
ayetler de ba§lang1c; nokta-i nazarmdan bunlann biitiin insanlar hak
kmda dogru oldugunu anlattlgmdan Adem'den once 'bir insarun bulun
madlgl, bir nutfeden yaratllml§ olmasma aykm olmayacag1 cihetle ol
dugu gibi burada da, cins ba§langicl olarak varid olan . «nutfedem lt
lakmdan hie; bir insan istisna edilmemek dalia zahirdir. Faka t o nas1l 
bir nutfe? 

Nutfeye s1fat yapllan ( c_l.!....':YI ) k~limesi; bir §eyi bir §eye kan§-
tlrmak, mezc etmek manasmda olan ( ~ ) maddesinden oldugu 
belli, ancak, miifred veya cemi', oldugunda ihtilaf edilmi§tir. Ke§§af tef
sirin m~ellifi miifred olan nutfeye s1fat oldugu ic;in ( ~~l l.)_r. ' .J~I 4..._r.) 
ta'birleri gibi miifred laflzlardan olmasm1 ihtiyar etmi§tir. Ve ( ~ ~d_' 

1 
c~l ) denilmekle ( -~]~if_ ) denilmesinde fark olmadlgmi, 
burada ( <:!-- ) in cern i olmak sahih olmay1p ikisiniD: de mahlut, 
memzuc gi6i kan§Ik demek oldugunu soylemi§tir. Lakin ( _ c_L!...I -) laf
zmdan zahir olan (sebeb esbab, ketf ektaf, §ehid e§had gibi) cemi' ol
masirur ki miifredi sebeb vezninde me§ec, ketif vezninde me§ic, §ehid 
vezninde me§icdir. Onun ic;in miifessirlerin c;ogu ahlat (kan§rmlar) di
ye tefsir etmi§lerdir. Bu surette miifrede s1fat olmas1 em§acin kendisi
nin takririnde olarak em§ach yahud ahlattan ibaret, yani her biri ka
ri§lk ciiz'lerden miirekkeb halitalar mecmuu olan nutfe deniek olmas1 
i'tibanylad1r. Miifred oldugu surette eczasmm bir kerre terkib ve me:z-
ci millahaza edilen bir halita, cemi' oldugu surette ise ciiz'lerinden her 
biri ba§kaca bir ha~ita olan muhtelif halitalarm imtizaclan miilahaza 
edilen katmerli halita demek olur. Filvaki' ahlat; muhtelif demek olan 
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halatm cemi'dir. Muhtelif unsurlarm ihtilatiyle husUle gelen ve kim
yevi bir surette yekdigeriyle imtizac ettiginden 'dalay1 mizac dahi ta'bir 
alunan kan, safra, sevda, balgam lenf gibi kan§Ik kimyevi ozel bile§ik
lere ahlat 1tlak alunur. ~u halde nutfenin em§aCI nedir? ~iiphe yak ki 
bu; nutfenin tam bir tahlili ile bilinecek bir §eydir. Bunun tamamm1 
ancak yapan bilir. Bunu sade me§iC, kan§lk manasma anlayanlarm c_;a
gu nutfenin rahirride kadm menisiyle 1htilatl, yani telkih hali diye te
lakki etmi§lerdir. Lakin nutfe a vakit ( Jk ) ve ( ~ ) namm1 
ald1g1 cihetle em§ac vasfmm daha evvel almas1 zahirdir. Baz1lan da kan 
ve emsali ahlat demi§lerdir. Mervi alan tefsirler ic;inde ikisi §ayan-1 dik
kattir. Birincisi, Ke§§af'ta mezkur aldugu iizere ibn Mes'ud hazretle
rinden (<nutfenin uruku», ikincisi Katade'den renkler ve tav1rlar, (ma
nasmi ifade eden tefsirlerdir.) Nutfenin uruku zahiren meninin elyafm
dan ibaret zannedilebilirse de nutfe, as1l tahumundan ibaret alan ziir
riyyet hiicrecigi almak iizere miilahaza edilince, anun uruku; damar
larm hayati te§ekkiiliinde haiz aldugu muhtelif huslisiyyetleri c;izen 
esas hatlard1r ki tasavvur edilen ilk maddesi alan prataplazmasmda, c;e
kirdekc;iginde, zannda, bU:nyesine, uzviyyetine dahil ve evsafmda insan 
hususiyyeti sakh alan ve kiinhii heniiz fenni tahlillerin otesinde ata
mik inceliklere kadar varan damarlar demek alur ki bunlar once mez
kur almayan §eylerden ba§lami§tlr. Nutfenin renkleri ve tav1rlan ta'
biri de te§ekkiiliine kadar gec;irdigi ve zikredilmemi§ §eylerden siiziile 
siiziile keyfiyetten keyfiyyete degi§tirilerek geldigi miiteaddid sec;ilme 
basamaklarmdaki hailer ve tav1rlar ile bundan sanra alaka, mudga, mu
hallaka yap1larak gec;irecegi daku ve cenin hallerindeki tav1rlara §amil 
alabilir. Hasll1 insan; kendiliginden ve kendisi ic;in kamil ve kendiligin
den mevcud bir kadim olmad1g1 gibi, bir anda yaratlhvermi§ basit bir 
mahlUk da degil, dehrin ba§langiCmdan beri devir devir, tav1r tavar ya
radilagelmi§ zikredilmemi§ §eylerin siiziiliip birbirlerine katlla katlla im
tizac ettirilmi§ ve terbiye edile edile bir tak~m evsaf ve hp.susiyyetler na
ve alunarak yeti§tirilmi§, em§acdan miirekkeb bir nutfeden yaratilffil§
tir. Basit almayan boyle bir nutfe yaratllmak ic;in evvela Alim, Hakim, 
diledigini yapan Fail-i Muhtar bir yaratlcmm yap1sma bagh aldugu gi
bi, sanra mezc ve terkib ve terbiye alunacak basit ciiz'lerin yaratllmas1, 
terkib ve tasfiyesine de tabiatl i'tibanyla bagh aldugundan dalaYI insa
nm h1lkati, dehr ile beraber ba§lami§, bu nutfenin tekvininden sanraya 
gecikmi§tir. ~u halde bunda ilahi bilgideki insan, tabiat ve mahiyyeti
nin hie; geregi yak degil, fakat a tabiat fail ve miiessir degil, kendine 
kalsa hie; bir §ey yapamayacak alan aciz ve muhtac; bir miimkiin tabiatl 
ve ihtiyac1 geregidir. Onun ic;in hiikiim, tabiatm degil, ana hakim alan 
Hahk ve Sani' Hak Teala'nmd1r ki a, tabiat kendi hadd-i zatmda yak, 
O'nun ilminde sabittir. Dii§iinmeli ki; basit bir aksijen diye amlan §ey 
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ile elll§ac bir nutfe denilen §ey arasmda ne btiyuk fark vard1r. Sonra da 
dti§iinmeli ki; em§ac bir nutfe diye amlan §ey ile insan denilen §ey 
arasmda tabiat bak1mmdan a§Ilmayacak ne btiytik bir terakki ad1rm, 
ne ytiks~k bir san'at eseri vard1r. Ve i§te bu ayetler, insanlara bilhassa 
bunu duyurmak ve gostermek ic;indir. Evet insan; kendi kendine olma
digi gibi basit bir h1lkat ile de yarat1llvermedi. Allah Teala onu §an-I 
azametiyle gittikc;e tekemmtil ettirmek ve en a§agr mertebeden kendine 
dogru en ytiksek mertebelere erdirmek tizere i§e yaramazlanm at1p te
mizlerini stizmek suretiyle em§ac bir nutfeden yaratt1 ki, boyle . yarat
mamn hikmeti §Ununla beyan olunuyor: «Oyle ki onu mtibtela k1lmak 
iizere evire c;evire» yani o insam oyle yaratlp artlk bitti diye ba§IbO§ 
ve ihmal edilmi§ olarak· birakiVermek ic;in degil, onu bir taklm emanet 
ve teklifler ile miikellef. klllp kendisine duygular, vazifeler mihnetler 
ytikleterek imtihana c;ekmek ve Mtilk suresinin ba§mda «Hanginizin da
ha gtizel amel i§ledigini denemek ic;in hayat1 ve oliimti yaratan O'dur.>> 
diye beyan olundugu ve K1yamet suresinin sonunda «0, oltileri dirilt
meye kadir degil midir?» diye ihtar kilmd1g1 vechile daha ileri bir alem
de ytiksek bir hayata gec;irmek iizere tav1rdan taVIra, evire c;evire yarat
tik. Bu ibtila ve mtikellefiyyetle ileri dogru neticelerini kabul etmesi ve 
verilen emirleri, edilen ir§adlan dinleyip ontinti ard1m gorerek ona go
re yoluna gitmesi ic;in «Yarattlk da onu bir goren ve i§iten yaptlk.>> Ge
rek kendisinde ve gerek dl§ dtinyada i§itilecek gortilecek tenzili, tekvini 
ayetleri ve delilleri i§itecek, gorecek, basiretle bilip ona gore §Uur ile 
vazifesini yapacak mtikellef bir mahluka c;evirdik ki i§te evvel !'j.mlma
ya deger bir §ey degil iken, sonra insan diye amlmaya ba§layan hadis 
mahluk, dehrin ba§lang1cmdan beri nice tav1rlardan gec;irilip kale gel
mez nice §eylerden siiztiliip nice katk1larla mezc edilerek husUle getiril
mi§ em§ac bir nutfeden «Ve sizi tav1rlar halinde yaratrm§tlr .>> kavlinin 
delalet ettigi anlama uygun olarak, evirile c;evirile dtizeltildikten «Son
ra onu yeni bir yaratl§la in§a ettik.>> ayetinin mazmununca bamba§ka 
bir ruhani h1lkate mazhar edilm~§ goren ve i§iten; oltim ve hayat gec;it
leriyle mtibtela, hentiz varacag1 gayeye varmami§, oltimden sonra da bir 
hayata namzet ve yolcu bir mahluktur. §u halde hakk1yla i§iten ve go
ren olmayan ve Rabbma kar§l vazifelerini dti§tinmeyen kimseler, insan 
unvamna lay1k degildirler. GOriiltiyor ki; insanm bu suretle ta'rifi ko
nu§an hayvan ta'rifinden daha derin ve daha gtizeldir. «Onu deneriz.» 
kayd1, umumiyyetle Kur'anda beyan olunagelen mtikellefiyyetlerin hep
sine i§aret olmakla beraber bilhassa Mtilk suresinden beri anlat1lan ve 
k1saca K1yamet suresinde tasvir olunan ve bundan sonra bu stirede ve 
ilerideki surelerde ihtan devam edecek olan insanllgm mukadderatma 
miiteallik vazife mihnetlerini, cezaland1rma ve mtikafat ibtilalarml 
ozetler. «Goriir» vasfmm, yine K1yamet suresinde gec;en «Hayrr insan; 
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kendi nefsini gorendir.» ayetini hususi bir ihtan vard1r. Burada Razi 
tefsirinde kaydedildigi vechile, rivayet olunuyor ki: Hz. S1ddik bu aye
ti i§ittigi vakit; ah n'olurdu o tamam olsayd1 da miibtela kilmmasay-

- d1k? demi§ti. Bu temenni Hazreti S1ddik'm bu ayeti ne ince bir vukuf 
ve basiret ile anlaml§ oldugunu gosterir. <;iinkii bunda insamn noksa
mm ve tekemmiil i~in istikbale aid vazifelerinin ag1rhgm1 derinden du
yan bir ha§yet sesleni§i vard1r.Filvaki' bu iki ayet, insamn h1lkat tari
hinde ge~ kalmasmm hikmetini, ge~irdigi se~ilme basamaklan ile olu
§Uril §ekli, hali ve istikbali ile mahiyyeti ve mukadderatl bak1mlanndan 
~ok derin u~lan ve ince sa~aklan ihtiva eden, nice nice amellerin tahlil 
ve tedkiklerine miisaid esas hatlanm aydmlatan, lediinni cephelerini 
k1saltlp ozetlemi§, ashm, h1lkatin ba§langiCmdan beri en derin, en gii
zide damarlarmdan toplamp siizii!erek bir ozel tav1rda siiziilen bir usa
recik, mahiyyetini tabiati.n kendiliginden yeti§mesi ve at1amas1 ihtima
li olmayan yiiksek bir tekamiil ad1m1yla dogrudan dogru Hahk Teala'
nm s1fat ve san'atmi tecelli ettiren i§itme, gorme ve basiret gibi bir ru
hani hakikat olarak ta'rif ederken; yaratlh§mdaki hikmet ile biitiin mu
kadde:r;atlm da bir ucu kendi §Uur ve iradesine baglanmi§ alan tekem
miil ic;in ibtila ve mes'uliyyet kanununda hiilasa eylemi§tir. Ve bu su
retle insan diye amlan §eyin gaye.sine ermi§, tam marias1yla ;miitekamil 
ve dehrin son ucuna gelmi§ veya oliimiiyle biitiin mukadderati tiikenip 
bitecek bir §eyderi ibaret 9lmay1p Rabbmdan geldigi gibi ((o giin gotii
riilii§ Rabbmad1r», ((Karar kill§ o gun Rabbmadir.» buyuruldugu vec
hile yine Rabbma gitmek iizere altl cehenneme, ucu Nairn cennetine va
ran, tehlike ve mihnetlerle dolu bir yolun yolcu.su oldugu anlatilmi§tlr. 
(Elmahh, Hak Dini Kur'an Dili, VII, 5491-5499) 
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4 - Ger~ekten Biz; kafirler i~in zincirler, demir halka
lar ve alevlendirilmi~ bir ate~ haz1rlad.Ik. 

5 -:- ~uphesiz iyiler, kafur katllnn~ dolu bir kaseden 
. ' 

·' i~erler. . . 
6 - Bu, yaln1z Allah'1n kullann1n ta~1ra ta~Ira . ic;ebile

cegi bir p1nard1r. 
7 - Onlar, adag1 yerine getirirler. Ve ~erri yayg1n olan 

bir gunden korkarlar .. 

8 - Onlar; yoksula, yetime ve esire seve seve yemek ye
dirirler. 

9 - Biz, sizi ancak Allah nzas1 i<;in doyuruyoruz. Siz
den bir kar~1hk ve te~ekkur beklemiyoruz. 

10 - Dogrusu Biz, suratlan astlrd1k~a ast1racak bir 
gunde Rabbrm1zdan korkanz. · 

11- Allah da onlan, o gunun ~errinden korumu~tur. 
Ve onlara bir guzellik, bir sevin~ vermi~tir. 

12 - Sabretmelerine kar~1hk, onlan cennet ve ipekle 
mukafatlandlriDl~tlr. 

Kafur Dolu Kaseler 

Allah Teala kafirler I<;m hazirlad1g1 zincirler, demir halkalar ve 
alevli ate§lerden bahsediyor. Ve daha once de buyurdugu gibi: <<Hani 
boyunlannda demir halkalar ve zincirler ile suruklenirler, kaynar su
ya. Sonra da ate§te yak1hrlar.» (Gafir, 71-72) gibi. Allah Teala, bu e§
kiya guruhuna hazirlad1g1 yak1c1 cehennem ate§ini sozkonusu ettikten 
sonra: «§iiphesiz iyiler, kafur katilmi§ dolu bir kaseden i<;erler.» buyu
ruyor. Kafurun, serinletme ve guzel koku verme ozelliginin bulundugu 
bilinir. Buna aynca cennetteki lezzeti de eklenmelidir. Hasan der ki: 
KafUrun serinligi, zencefilin guzelligindedir. Bu sebeple Allah Teala: 
«Bu, yalmz Allah'm kullarmm ta§Ira ta§Ira _i<;ebilecegi bir pmard1r.» 
buyuruyor. Yani §U iyilere sunulmu§ olan kafurdan kaseler, Allah'm 
kendine yakm olan ltullannm i<;ecekleri pmardand1r. Onlar hi<; katlks1z 
bu sudan i<;erler ve onunla kanarlar. Baz1lan dediler ki: Bu i<;ecek, ka
fur gibi guzeldir. Baz1lan da; kafurdan bir pmard1r, d~diler . Diger bir 
k1sm1 ise ( . ~ ) kelimesinin ( "-:"" _;;, ) kelimesi ile mansub olmasi
nm caiz olacag1m soylediler. ibn Cerir Taheri bu ii<; gorii§ii zikreder. 
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((Ta§lra ta§lra ic;ebilecegi» 0 pmarda diledikleri gibi hareket edip 
diledikleri §ekilde tasarruf sahibi olurlar. Evlerine, ko§klerine, meclis
lerine ve mahallelerine bnu gottiriirler. ( ~I ) kelimesi, kaynat
mak anlammad1r. Nite~im Allah Teala isra suresinde §oyle buyurur: 
«Dediler ki : Sen, bize yerden qir kaynak fl§klrtmcaya kadar sana asla 
inanmayacag1z.» (isra, 90) ~ehf suresinde ise §Oyle buyurmaktad1r: 
((ikisinin arasmdan bir de.1rmak ak1tm1§tlk.» (Kehf, 33) Miicahid ise: 
((Ta§lra ta§1ra ic;ebilecegi» kavlinin, istedikleri yere gottirebilecek1eri, an
lamma geldigini bildiri11. ikrime ve Katade de boyle derler. Sevd ise, 
onu diledikleri yere har~ket ettirebilirler, anlamm1 vermi§tir. 

«Onlar, adag1 yerine getirirler. Ve §erri yaygm olan bir giinden 
korkarlar.» ~eriatm ash~da kendilerine vacib klld1g1 emirleri yaparak 
kulluk ederler. Ve adak adayarak kendi kendilerine vacib k1ld1klan §ey
leri de yerine getirirler. imam Malik der ki : Talha ibn Abd'iil-Melik .. . 
Hz. Ai§e (r.a.)den nakleeti ki, Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: 

I ' 1 •-" -:, o .- •,. ' •"" _,""' 

~:;JI.; ~:r ~I.J.>.::;j ~:11~; ,~, c-F~ :;, .)~ 0~ 
Kim Allah'a itaat etmek iizere adak adarsa ona uysun. Kim de Al

lah'a isyan e~mek iizere ~dak adarsa Allah'a isyan etmesin. Buhari de 
bu hadisi Malik'ten nakleder. ve. onlar, k1yamet giiniindeki kotii hesab
tan korkarak Allah'm yasaklad1g1 haramlan terk ederler. 0 gun ki §er
ri yaygmd1r: Allah'm merhamet ettiklerinin dl§mda herkesi kapsar. ibn 
Abbas ( 1f.k::.- ) kelimesine, yaygm anlamm1 verir. Katade de der ki: 
Allah'a andolsun ki; o giiniin §erri uc;u§arak gokleri ve yeri doldurmwi!
tur. 

( ... ) 
((Onlar; yoksula; yetime ve esire seve seve yemek yedirirler.>> «Se

ve seve>> kavline; Allah'1 severek, diye mana verilmi§tir ve ayetin zahiri 
buradaki zamire delalet ettigi ic;in lafza-i celale irca etmi§lerdir. Ama 
apk olan, zamirin yemege gitmesidir. Yani onlar, sevdikleri ve arzula
diklan halde yemegi yedirirler. Miicahid ve Mukatil boyle der. ibn Ce
rir Taberi de bu gorii§ii tercih eder. T1pk1 Allah Teala'nm §U kavilleri 
gibi : ((Mahm seve seve verir. >> (Bakara, 177) ve ((Sevdiginiz §eylerden 
infak ..e~dikc;e, asla birr'e eri§emezsiniz.» (Al-i imran, 92) Beyhaki, 
A'me§ k~ahyla Nafi'den nakleder ki; o, §oyle demi§: Abdullah ibn Orner 

. hastaland1 ve cam iiziim istedi. Heniiz iiziimiin ilk c;Ikt1g1 zamand1. Kan
Sl Safiyye'yi gonderip bir salk1m1 bir dirheme iiziim satm ald1rd1. Gonde
rilen kadm1, bir dilenci izledi. 0, iiziimii eve getirince dilenci ; Allah n
zasi ic;in, dedi. Abdullah ibn Orner; bunu ona verin, dedi de onu dilen- · 
ciye verdiler. Sonra bir dirhem daha gonderip bir salk1m daha satm al
dlrdl. Gideni bir dilenci izledi. 0, eve girince dilenci ; Allah nzas1 ic;in, 
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dedi. Abdullah ibn Orner; bunu ona verin, dedi de onu dilenciye verdi
ler. Safiyye dilenciye adam gonderip dedi ki: Allah'a andolsun ki, bir 
daha gelecek olursan biz ondan hi~ bir nasib elde edemeyiz. Sonra bir 
dirhem daha gonderdi ve bir salk1m daha ald1rd1. 

Sahih bir hadiste buyurulur ki: Sadakanm en degerlisi senin sag
hkh, istekli, zenginligi bekler ve fakirlikten korkar halde vermi§ oldu
gun sadakad1r. Yani mall sever, mala tutkun ve ana muhta~ iken ver
mi§ oldugun sadakad1r. Bu sebeple Allah Teala: «Onlar; yoksula, ye
time ve esire seve seve yemek yedirirler.» buyuruyor. Yetim ve miskinin 
nitelikleri daha once (Bakara, 83; Nisa, 36) ge~ti. Esire gelince; Said ibn 
Cubeyr, Hasan ve Dahhak «esir)) kelimesi ile k1ble ehli kasdedildigini 
soylerler. ibn Abbas ise der ki: 0 gun, muslumanlann ald1klan esirler 
mu§riklerdi. Buna delil olarak da Rasulullah (s.a.)m Bedir sava§mda 
esirlere ikram etmeyi emir buyurmasm1 gosterir. Ashab yemekte, ken
dilerinden once esirleri doyururlardl. Said ibn Cubeyr, Ata, Hasan ve 
Katade'de boyle demi§lerdir. Rasulullah (s.a.) bir~ok hadiste, esir ve 
kolelere iyi davranmay1 emretmi§tir. Hatta en son vasiyyeti; namaz1 
ve sag elinizin sahip oldugu cariyelerinize (iyi davranmamzl) tavsiye 
ederim, §eklinde olmu§tur. ikrime ise buradaki esirlerin, koleler demek 
oldugu.nu sayler. ibn Cerir Taberi de ayetin mtisluman ve mu§rikleri 
kapsamas1 nedeniyle, bu gorU§U tercih eder. Mucahid de buradaki esir
lerin mahkumlar oldugunu sayler. Onlar istedikleri ve arzulad1klan bu 
yemekleri o mahkumlara yedirirler ve hal diliyle de: «Biz, sizi ancak Al
l~h nzas1 i~in doyuruyoruz.» derler. Maksad1m1z, Allah'm sevabm1 ve 
nzasm1 elde etmektir. «Sizden bir kar§Ihk ve te§ekkur beklemiyoruz.» 
Buna kar§Ihk sizden bize vereceginiz bir mukafat beklemedigimiz gibi, 
halkm yanmda bize te§ekkur etmenizi de istemiyoruz. Mucahid ve Said 
ibn Cubeyr ise derler ki: Allah'a andolsun ki; onlar dilleriyle boyle de
memi§ler, ancak Allah onlarm kalbinden ge~enleri bilmi§ ve herkesi bu
na te§vik etmek i<;;in onlan bu tarzda. ovmu§tur. 

«Dogrusu biz, suratlan ast1rd1k<;;a astlracak bir gunde Rabblmlz
dan korkanz.» Dogrusu biz, Allah'm bize merhamet edip lutfuyla 
mukabele ederek, suratlan astlrd1k<;;a astlracak gunde bizi kurtarmas1 
i~in boyle yap1yoruz. Ali ibn Ebu Talha nakleder ki; ibn Abbas bu ayet
teki ( L.. ~ ) kelimesine s1kmtlh ve ( ~ ~ ) kelimesine de uzun 
anlamm1 vermi§tir. · ikrime ve ba§kalan da bu ifadeyi §6yle a<;;Iklaml§
)ardlr: Kafir, 0 gun <;;ok Slkmtlya du§er ve rahatSlZ olur. Oyle ki gozle
rinin ontinden katrfm gjbi ter akar. Mticahid ise ( L_r.?' ) kelimesinin 
dudaklan kasilmi§, ( lr.. ~ ) kelimesinin de ytiztin as1larak <;;ekil
mesi anlamma geldigini bildirir. Said ibn Cti.beyr ve Katade derler ki: 
0 gunde ytizler deh§etten asihr, almla goz aras1 gortilen bu korkudan 
dolayr kas1llr. ibn Zeyd ( V"'~l : kelimesinin §er, ( . ..r.~l ) keli-
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mesinin §iddetli anlamma geldigini sayler. Bu ifadelerin en at;Ik, en 
tatll, en i.istiin ve en uzun olam ibn Abbas merhumun soziidiir. ibn Ce
rir Taberi der ki: ( _r.)a...AJ\ ) kelimesi §iddetli anlamma gelir. 

( ... ) 
«Allah da onlan, o gunun §errinden korumu§tur. Ve onlara bir gii

zellik, bir sevint; vermi§tir.» Burada beligane bir tecaniis san'ati var
dir. ~oyle ki; «Allah da onlan, o gun:iin §errinden korumu§tur.» Kendi
sinden korkanlan o gun emniyyete erdirmi§tir. «Ve onlara bir giizellik 
(yiizlerine bir guzellik) bir sevint; (kalblerine bir sevint;) vermi§tir.» 
Hasan el-Basri, Katade, Ebu'l-Aliye, Rebi' ibn Enes boyle mana vermi§
lerdir. Bu ifade Allah Teala'nm §U kavli gibidir: «0 gun birtaklm yiiz
ler aydmhktlr, giilmekte ve sevinmektedir.» (Abese, 38-39) <;iinkii go
nUl sevint;le dolunca, yuz aydmlamr ve parlar. Ka'b ibn Malik'in nak
lettigi uzun hadiste denir ki: Rasulullah (s.a .) sevinince yiizii parlardi, 
hatta bir ay pargas1 gibi. olurdu. Hz. Ai§e (r.a.) de der ki: Rasulullah 
(s.~;~. .) yamma sevint;li olarak girdi. Yiizunun ~izgileri panl panl par
hyordu. 

«Sabretmelerine kar§Ihk, onlan cermet ve ipekle miikafatlandir
mi§tlr.» Onlann sabretmeleri nedeniyle kendilerine geni§ mekan, rahat 
hayat ve guzel elbise vererek miikafatlandlrnn§tlr. Hafiz ibn Asakir, Hi
§am ibn Siileyman ed-Darani'nin hal terciimesinde nakleder ki; Ebu 
Siileyman ed-Darani bu sureyi okumu§ ve <<Sabretmelerine kar§Ihk, on
Ian cennet ve ipekle mukafatlandirmi§tlr.» ayetine gelince, diinyadaki 
§.ehvetleri terketmek i~in sabrettiklerinden dolay1, demi§, sonra §U §iiri 
okumu§tur: 

«Niceleri §ehvet ve esaretle olduriilur, 
Giizellik dl§I i§tihalara yuh olsun. 
insamn arzulan onu zillete goturiir, 
Ve uzun belalarla yuz yuze getirir .>> ,.. . 
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13 - Orada tahtlara yaslan1rlar, ne yak1c1 s1cak ne de 
dondurucu soguk gormezler. 

14- Meyve agac;lann1n gOlgeleri i.i.zerlerine sarkm1~ 
ve meyveleri de a~ag1 egdirilmi~tir. 

15 - Cevrelerinde gi.i.mi.i.~ kupalar ve billur kaseler do
la~tlnhr. 

16- Billurlan gi.i.mi.i.~ gibi parlaktlr. Mikdann1 onlar 
takdir etmi~tir. 

17 -:- Orada kan~1m1 zencefil olan bil kadehten de ic;:i
rilirler. 

18 - Orada bir p1nard1r ki, Selsebil ad1 verilir. 
19 - <;evrelerinde oli.i.msuz genc;:ler dol~1r ki, onlan 

gordi.i.giinde sac;:Ilmi~ bir inci san1rs1n. 
20 - N ereye baksan; or ada bir nimet ve bi.i.yi.i.k bir 

mi.i.lk gori.i.rsi.i.n. 
21 - Uzerlerinde ince, ye~il ipekli ve parlak atlastan 

elbiseler vard1r. Gi.i.mi.i.~ten bileziklerle si.i.slenmi~lerdir. 

Rablan onlara tertemiz bir ic;:ecek ic;:irmi~tir. 
22 - i~te bu, sizin i~lediklerinize kar~1hk oldu. Sa'yiniz 

me~kur olmu~tur. 

Giimii§ Kupalar ve Billur Kaseler 

Allah Teala, cennet ehlinde~ ve onlara verilen nimetlerden, geni§ 
lutuflardan haber vererek buyuruyor ki: «Orada tahtlara yaslamrlar.» 
Daha once Saffat suresinde bu ifade tizerinde soz edilmi§ti. Yaslanma
mn uzanmak, dirsek dayamak, bagda§ kurmak, yahut da rahat otur
mak anlamlarma gelecegi konusundaki farkh gorti§ler belirtilmi§ti. 
( . ~G\11 · ) kelimesi tahtlar anlamma gelir. · 

«Orada ne yak1c1 s1cak ne de dondurucu soguk gormezler.» Cennet
te ne rahats1z edici bir Sicak, ne de eziyyet verici bir soguk vard1r. Sti
rekli ve ebediyyen aym rahathkta ve gtizellikte bir havas1 vard1r. O:ra
dan ~1k1p dondtirtilmek istemezler. 

«Meyve aga~larmm golgeleri tizerlerine sarkmi§ ve meyveleri de 
a§agi egdirilmi§tir.» Dallan agaca yakla§tlnlmi§ ve meyveleri de a§agi 
sarkitilmi§tlr. Sanki o bir ba§ka ayette belirtildigi gibi emre boyun egip 
itaat eden insanlar gibidir: «Iki cennetin meyvelerini de kolayca top-
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larlar.» (Rahman, 54) ve «Yiiksek bir cennette, ki meyveleri sarkmi§tlr.» 
(Hakka, 22-23) Mucahid der ki: «Ve meyveleri de a§agi egdirilmi§tir.» 
ifadesi, ki§i ayaga kalkmca kendi boyunca yukselir. Oturunca elini uza
tlp alacak kadar sarkar. Yatlp uzamnca onu yatt1g1 yerden elini uza
tarak koparacag1 yerden a§ag1ya dogru egdirilir. i§te Allah Teala'nm 
«A§ag1 egdirilmi§tir.» kavlinin anlam1 budur. Katade der ki : Ne uzak
llk, ne de diken onlarm elinin meyvelere uzanmasm1 engellemez. Mu
cahid der ki: Cennetin arazisi yapraktan, toprag1 miskten, agac;larmm 
koku altm ve giimii§tendir. Dallan ise ya§ inciden, zebercedden ve ya
kuttandir. Yapraklanyla meyveleri de bunlarm arasmdad1r. 0 meyve
leri, kim ayakta durarak yerse kendisini rahats1z etmez. Kim de otura
rak yerse, kendisini rahats1z etrrtez. Kim de yatarak yerse yine rahats1z 
olmaz. 

«<;evrelerinde gumii§ kupalar ve billur kaseler dola§tlnllr.» Hizmet
c;iler gumii§ten kaplarda §arab kupalan ta§Iyarak onlarm c;evrelerinde 
donup dola§Irlar. Kupalann ne kulpu vard1r ne de agz1. 

«Billurlan giimii§ gibi parlaktlr. Mikdanm onlar takdir etmi§tir.» 
Ayetteki birinci ( \.r.J ~ ) kelimesi ( ..::....; lS"' _ ) kelimesinin haberi ile 
mansubtur. Yani gumu§ gibi parlaktlr, anlammad1r. ikincisi ise ya 
bedel veya temyiz olarak mansubtur. ibn Abbas, Mucahid, Hasan el
Basri ve bir ba§kas1 derler ki: Gumu§U.n beyazllg1 cam parlakllgmda
dir. Kupalar ancak camdan olur. Burada ise gumU.§ten kupa denmek
tedir ki bu, di§mdan ic;i gorunecek §effatllktadir ve dunyada e§i ve ben
zeri .bulunmaz. ibn Mubarek . .. Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; o, 
§6yle demi§tir: Cennette bulunan her §eyin benzeri size dlinyada veril
mi§tir ancak «gumu§ kupalar» mustesnad1r. 

«Mikdanm onlar takdir etmi§tir.» ic;ecekleri mikdan onlar takdir 
etmi§tir, ne fazla ne de az olur. Sahibinin ic;me istegine gore haz1rlamp 
takdir edilmi§tir. ibn Abbas, Mucahid, Said ibn Cubeyr, Katade, ibn 
Ebza, Abdullah ibn Ubeyd, ~a'bi ve ibn Zeyd'in goru§u 'bu anlamdad1r. 
ibn Cerir ve bir ba§kasi da aym gorii§ii tekrarlam1§lard1r. ihtimam, §e
ref ve ikram bak1mmdan bu gorU.§ daha beliganedir. Avfi, ibn Abbas'tan 
nakleder ki; o, «Mikdanm onlar takdir etmi§tir.» kavline; yetinme mik
danm onlar ta'yin etmi§lerdir, diye anlam vermi§tir. Rebi' ibn Enes de 
boyle der. Dahhak ise; hizmetc;ilerin avU<;lanmn ald1g1 mikdarda, diye 
mana verir ki, bu da birinci goru§e a:ykm du§mez. <;unku bu ic;ecekler 
istek ve olc;uye gore takdir edilmi§lerdir. 

«Orada kan§Iml zencefil olan bir kadehten de ic;irilirler.» Orada 
iyilere bu ku~alarla kan§rml zencefil olan ic;ki i~irilir . Ba:zan §arab kafur 
ile kan§tlnhr ki kafur soguktur. Bazan da zencefil ile kan§tlnhr ki bu 
da s1cakt1r. Boylece mu'tedil bir ic;ki elde edilir. Bu ki§ilere kimi zaman 
ondan kimi zaman bundan kan§tmlarak ic;ecek verilir. Katade ve bir 
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ba§kasmm da soyledigi gibi, mukarrehCm her ikisinden sade olarak i~er
ler. Nitekim daha once «Bu yalmz Allah'm kullannm ta§Ira ta§Ira i<;e
bilecegi bir pinard1r.n kavlinde bu husus zikredilmi§ti. Devamla Allah 
Teala buyuruyor ki: «Orada bir pmard1r ki Selsebil ad1 verilir.» Yani 
zencefil orada Selsebil ad1 verilen bir pmard1r. ikrime ( ~ ) ke
limesinin, cennette bir pmarm ad1 oldugunu sayler. Mti.cahid de bu pl
nara Selsebil admm verilmesinin; aki§mm dti.zgti.n ve seyrinin ahenkli 
olmasmdan dolay1 oldugunu bildirir. Katade ise; suyu ma'lum dti.zgti.n 
akan bir pmar oldugunu sayler. ibn Cerir Taberi baz1larmdan nakleder 
ki, bogazdan rahat ge~tigi i~in bu pmara «Selsebiln ad1 verilmi§tir. ibn 
Cerir Taberi'nin tercih ettigi bu gorti.§ yukandakilerin hepsini i~erir. 

«<;evrelerinde olti.msti.z gen~ler dola§lr ki, onlan gordti.gti.nde sa~Il
mi§ bir inci samrsm.n Cennet ehline hizmet i~in cennetli delikanhlar 
r;evrelerinde dola§Irlar. Onlar s~rekli aym hal ti.zre devam eder, hi~ de
gi§iklige ugramaz, ya§lanmaz, hep gent; olarak kahrlar. Baz1lan ise 
( L>J..ll>.... ) keli.mesini; kulaklarmda kti.peleri vard1r, diye tefsir et
mi§lerdir. Bu, rnanadan anla§Ilan bir ifadedir. Kti.t;ti.k ~ocuklar it;in uy
gun dti.§erse de bti.yti.kler i<;in uygun dti.§mez. 

«Onlan gordti.gti.nde, sa~Ilmi§ bir inci samrsm.» Onlann efendileri
nin ihtiyar;lanm gidermek i~in dagili§larma bakt1gmda, say1lanm ve 
yti.zlerinin giizelliklerini, elbiselerinin ve sti.slerinin degi§ik ve goz ahc1 
renklerini gordti.gti.nde sac;Ilmi§ bir inci samrsm. Bundan daha guzel bir 
te§bih olmaz. Gti.zel bir yer i~in, sac;Ilmi§ inci gorti.nti.mti.nden daha gti.
zel bir te§bih yoktur. Katade, Ebu Eyyub kanahyla Abdullah ibn Arni'
dan nakleder ki; o, §6yle demi§tir: Cennet ehlinden herkesin etra.fmda 
bin hizmet~i vard1r. Her hizmet~i arkada§mm yapt1g1 i§leri yapar. 

«Nereye baksan.n Ya Muhammed, cennette nereye bakarsan; ora
daki nimetlere, geni§lige, yti.celige, sevinr; ve berrakhga baktlgm zaman; 
«orada bir nimet ve bti.yti.k bir mti.lk gorti.rsti.n.» Allah'm oradaki g6zahc1 
saltanatm1 ve ulu mti.lkti.nti. gorti.rsti.n. Sahih bir hadiste sabit olur ki; 
Allah Teala cehennemden en son t;Ikanla cennete en son girene der ki: 
Sana dti.nya ve onun kadar on misli vard1r. Daha once (K1yamet, 2·3) 
Sti.heyl ibn Fahite kanahyla Abdullah ibn Omer'in naklettigi hadisi 
zikretmi§tik. Bu hadiste Rasulullah (s.a.) §6yle buyuruyordu: Cennet 
ehlinin en a§agi derecede olamnm makam1; mti.lkti.ne iki bin yilhk me
safeden bak1p en yakmm1 gordti.gii gibi en uzag1m da goren kimsenin 
makam1d1r. Cennette buJunanlarm en a§agi derecede olamna Allah'm 
ih£?am boyle olunca, rnakam1 en yti.ce ve Allah indindeki §erefi en yti.k
sek olamn durumu ne olacaktir? 

Burada Taberani, ger~ekten garib bir hadis zikretmi§tir. ~oyle ki: 
, Bize Ali ibn Abdti.laziz ... Abdullah ibn Omer'den nakletti ki; o, §6yle de
mi§: Habe§'lilerden bir adam RasUlullah (s.a.)a geldi. Rasulullah (s.a.) 
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ona; sor ve anlamaya <;all§, dedi. Adam dedi ki: Ey Allah'm Rasulii, siz 
§ekil, renk ve niibiivvetle bize iistiin k1Imdm1Z. Eger senin inand1gma 
inamr, senin yapt1gm1 yaparsam ben de seninle birlikte cennette ola
cak m1y1m? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Evet, nefsim kudret elinde 
olan Allah'a yemin ederim ki; cennetteki arazinin akhg1 bin y1I mesa
feden goriiliir. Sonra Rasulullah (s.a.) §Oyle devam etti: Kim «La ilahe 
illallah» derse bu arazinin onun olacagma dair Allah katmda ahid var
d1r. Kim «Siibhanallah ve bihamdihi» derse; ona yiiz yirmi dort bin 
iyilik yaz1hr. Adam dedi ki: Bundan sonra 'biz nas1I helak oluruz ey 
Allah'1.n Rasulii? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Ki§i k1yamet gJ}niinde 
oyle amellerle gelir ki, bu ameller bir dagm iizerine konmu§ olsayd1 dag 
onu <;ekemezdi. Ama nimetler veya Allah'm nimetleri onun kaq1sma 
konur ve hepsini tiiketecek kadar azaltlr. Allah'm rahmetine dald1rd1g1 
kimseler miistesnad1r. Bunun iizerine bu sure ba§mdan itibaren «Orada 
bir nimet ve biiyiik bir miilk goriirsiin.» kavline kadar indi. Habe§'li de
di ki: Senin cennette iki goziiniin gordiigiinii benim goziim de gorecek 
mi? Rasulullah (s.a.); evet, dedi. Adam rlihunu teslim edinceye kadar 
agladl. Abdullah ibn Orner der ki: Ben, Rasulullah (s.a.)m onu eliyle 
k~brine yatlrd1gm1 gordiim. 

<<Uzerlerinde ince, ye§il ipekli ve parlak atlastan elbiseler vard1r.» 
Cennet ehlinin oradaki giyecekleri ipektir. Bir klsm1 ye§il ipeklidir ki 
bu kaliteli bir ipek tiiriidiir. GOmlek ve benzeri giyecekleri bundand1r. 
Bir k1sm1 da parlak atlastand1r. En iiste giyilen bu atlas, panl panl 
parlar ve goze <;arpar. Giyimler de bilindigi gibi bu gomlegin iistiine 
gelir. «Giimii§ten bileziklerle siislenmi§lerdir.>> Bu, iyilerin s1fatidlr. Mu
karrebun'a gelince; onlann s1fatl Haec suresinde §Oyle belirtilmi§t:.·: 
«Orada altun bilezikler ve inciler tak1mrlar. Ve oradaki elbiseleri ipek
tendir.» (Haec, 23) 

Allah Teala cennet ehlinin d1§ siislerinin ipek ve atlastan oldugunu 
belirttikten sonra, «Rablan onlara tertemiz bir i<;ecek i<;irmi§tir.>> bu
yuruyor. Onlarm i<;lerini k1skan<;hk, kin, hile ve diger rahats1z edici ko
tii huylardan temizlemi§tir. Nitekim Ebu Talib oglu Ali'den daha once 
naklettigimiz bir rivayette o, §Oyle der: Cennet ehli cennetin kap1sma 
geldikle.rinde, orada iki <;e§me goriirler. Sanki kendilerine ilham edilmi§ 
gibi birinden su i<;erler. Ve hemen Allah Teala onlarm i<;lerindeki rahat
Slz edici §eyleri giderir. Digerinden de ytkamrlar. Boylece uzerlerine ni
metin parlakhg1 ve sevinci sirayet eder. 

«i§te bu, sizin i§lediklerinize kar§Ihk oldu. Sa'yiniz me§kur olmu§
tur.» Onlara ikram ve ihsan edilerek boyle denilir. T1pk1 diger ayetler
de buyuruldugu gibi: «Ge<;mi§ giinlerde pe§irien i§lediklerinize kar§Ihk 
afiyetle yeyin, i<;in.>> (Hakka, 24) ve «Yapmakta olduklanmzdan dola
Yl miras<;1s1 kllmd1gm1z cennet, i§te budur, diye seslenilir.>> (A'raf, 43). 
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«Sa'yiniz me§kur olmu§tur_)) Allah sizin az bir ~abamza kar§Ihk 
pek s:ok ikramda bulunmu§tur_ 

23 - Muhakkak -ki Kur'an'1 sana indiren Biziz Biz. 
24- Oyleyse Rabb1n1n h"'likmune sabret ve onlardan 

hi<; bir gunahkara veya inkarc1ya itaat etme. 
25 - Sabah ak~am Rabb1n1n ad1n1 zikret. 
26 - Geceleyin O'na secde et. Ve geceleri uzun uzun 

O'nu tesbih et. 
27- Dogrusu bunlar, <;abucak .ge<;eni severler de, o 

<;etin gunu arkalanna b1rak1rlar. 
28 - Biz yarattlk onlan ve mafsallann1 da Biz peki~

tirdik. Dilersek onlan, benzerleri ile degi~tiriveririz. 
29 - Suphesiz ki bu, bir oguttur. Dileyen Rabb1na bir 

yol tutar. 
30 ----: Allah dilemedik<;e, siz dileyemezsiniz. Muhakkak 

ki Allah; Alim, Haki~ oland1r. 
31 - Diledigini rahmetine girdirir. Zalimlere, i~te on

lara; elem verici bir azab hazlrlaml~tlr. 

Kur'fm'I indiren Biziz Biz 

Allah Teala Rasuliine indirdigi yiice Kur'an'la ona verdigi nimet 
ve ihsam zikrettikten sonra, buyuruyor ki : «Oyleyse Rabbmm hiikmii
ne sabret.>> Sana Kur'an'1 indirmekle nas1l ikramda bulundu isem, onun 
hiikiim ve takdirine de sabret. Ve bil ki; o, en giizel tedbiri ile seni yo-
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netip idare edecektir. <~Ve anlardan hie; bir gunahkara veya inkarc1ya 
itaat etme.» Eger seni, sana indirilen gerc;ekten geri dondurmeye c;ah
§lrlarsa; kafirlere ve munaflklara itaat etme. Sen, yalmzca Rabbmdan 
sana indirileni teblig et, Allah'a tevekkiil et. Qiinku seni insanlardan 
karuyacak alan Allah'tlr. Gunahkar, fiillerinde kotiiliiklere dalml§ alan 
fas1k kimsedir. inkarc1 ise kalbiyle kufreden ki§idir. 

<~Sabah, ak§am Rabbmm adm1 zikret.» Gunun ba§mdan sanuna ka
dar. 

ccGeceleyi~ O'na secde et. Ve geceleri uzun uzun O'nu tesbih et.» 
Bu, Allah Teala'nm §U kavli gibidir: ccGeceleyin yalmz sana mahsus 
almak iizere, teheccud namaz1 k1l. Umulur ki, Rabbm seni, ogiilmii§ bir 
makama gonderiverir.» (isra, 79) Ve yine «Ey ortiisune burunen; ge
cenin biraz1 mustesna kalk. Yansmda veya andan biraz eksilt, yahut . 
biraz artlr ve Kur'an'1 yava§ yava§ aku.>> (Miizzemmil, 1-4). 

Muteak1ben Allah Teala dunya sevgisi ve diinyaya ikbal edip ana 
kapllamp ahiret diyanm arkalarma atanlan ve benzeri kafirleri kma
yarak buyuruyar ki: c<Dagrusu bunlar, c;abucak gec;eni severler de, a c;e
tin gi.inii arkalarma b1rak1rlar.» K1yamet giiniinii. «Biz yarattlk anlan 
ve mafsallanm da. Biz peki§tirdik.» ibn Abbas, Miicahid ve bir ba§kas1, 
mafsallanm anlamml verdigimiz ( rrl ) kelimesine, yaratlh§lan an
lamml vermi§lerdir. <<Dilersek anlan, benzerleri ile degi§tiriveririz.» Di

{:rsek anlan k1yamet giinu yeniden diriltir, yeni bir yaratlh§la yaratlr 
ve benzerleriyle degi§tiririz. Bu ifade ilk dagu§a ve tekrar donti§e delil 
niteligindedir. ibn Zeyd ve ibn Cerir Taheri: <~Dilersek anlan, benzer
leri ile degi§tiriveririz.» kavline §Ciyle mana vermi§lerdir: Dilersek an
lardan ba§ka bir kavim getiririz. T1pk1 Allah Teala'nm §U kavillerinde 
aldugu gibi: «Dilerse sizi yak edip yeni bir halk getirir. Ve bu, Allah 
ic;in hie; de guc; degildir.» (ibrahim, 19-20), <<Ey insanlar, a dilerse sizi 
goturur de yerinize ba§kalanm getirir. Allah buna kadirdir.» (Nisa, 133) 

cc~iiphesiz ki bu (sure), bir ogtittur. Dileyen Rabbma bir yal tu
tar.» Gidilecek bir yal. Dileyen, Kur'an'm hidayetine ve yaluna uyar. 
T1pk1 Allah Teala'nln §U kavlinde buyurdugu gibi: «Ne alurdu sariki; 
anlar Allah'a, ahiret guntine inanmi§ ve Allah'm verdigi nz1klardan ri-. 
yas1zca infak etmi§ alsalardL Allah, anlan c;ak iyi bilendir.» 

<~Allah dilemedikc;e, siz dileyemezsiniz.» Hie; bir kimse kendini dag
ru yala sevkedemez, imana girdiremez ve kendisi ic;in bir fayda elde 
edemez. Ancak Allah dilerse alur. ccMuhakkak ki Allah; Alim, Hakim 
aland1r.>> Kimin hidayeti hak ettigini bilir ve ana hidayeti kalayla§tl
nr, sebeplerini haz1rlar. Kimin de azgmhg1 hak ettigini bilir, anu hida
yetten ytiz c;evirtir. Eri§ilmez hikmet ve ezici huccet O'nundur. Bu se
beple: <~Muhakkak ki Allah; Alim, Hakim aland1r.» buyuruyar. 
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bir azab hazirlami~tlr . » Diledigini hidayete gotiiriir, diledigini sap1tlr. 
Hidayete gotiirdiigiinii sap1tacak, sap1ttlgm1 da hidayete gotiirecek hie; 
bir kimse yoktur. 

iNSAN SURESiNiN SONU 

T efsir ; C . XIV. F . 516 



MURSELAT SURESi 

(Mekke'de nazil olmu~tur.) 

Buhari der ki: Bize Orner ibn Hafs ibn C'hyas ... Abdullah ibn Mes'
ud'dan nakletti ki ; o, §oyle demi§ : Biz Mina'da bir magarada Rasulul
lah ile birlikte bulunuyorduk ki ; o esnada Murselat suresi indirildi. 0, 
okuyor ben ·de onun agzmdan belliyordum. Agz1 hala onun ya§hgl ile 
doluydu ki, o s1rada uzerimize bir y1lan atlad1. RasUlullah (s.a.); onu 
oldurun, dedi. Biz onun uzerine ko§tugumuzda, kac;t1. Rasulullah (s.a.) 
bu sebeple buyurdu ki : Siz onun §errinden korundugunuz gibi o da si~ 
zin §errinizden korundu. Muslim bu hadisi A'me§ tarikiyle rivayet et
mi§tir, imam Ahmed ibn Hanbel der ki : .Bize Sufyan ibn Uyeyne ... Ab
dullah ibn Abbas'tan nakletti ki ; annesi Rasulullah (s.a .)m ak§am na
mazmda Murselat suresini okudugunu i§itmi§. Malik'in Zuhri kanahy
la ... ibn Abbas'tan naklettigi rivayette de, Ummu Fad}; Rasulullah'm 
Murselat suresini okudugunu i§ittim, demi§tir. Malik de ... ibn Abbas'
tan nakleder ki ; annesi Ummu Fadl onun Murselat suresini okudugunu 
duymu§ ve demi§ ki : Yavrucugum, bu sureyi okumakla bana bir §eyleri 
hatlrlattm. Bu, Rasulullah (s.a .)tan duydugum son suredir. Onu ak
§am namazmda okuyordu. Buhari ve MU.Slim de bu riv~yeti Malik ka
nahyla ... ibn Abbas'tan naklederler. 
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Rahman ve Rahim alan Allah'1n ad1yla. 

1 ·- Andolsun birbiri ard1nca gonderilenlere, 
2 - Siddetle esip ko~tukc;a ko~anlara, 
3 --- Veya yayd1kc;a yayanlara. 
4 - Boylece ay1rd1kc;a ay1ranlara, 
5 - Zikri getirenlere, 
6 - Ma'zeret veya uyan ic;in. 
7 -·· Size va'dedilen mutlaka olacakt1r. 
8 - Yild1zlar sonduruldugu zaman. 
9 - Gok yanld1g1 vakit. 

10 - Daglar atild1g1 zaman. 
11 - - Peygamberlerin vakti geldigi · zaman. 
12 -- Hangi gune ertelenmi~ti? 
13 - Hukum gunune, 
14 - Hukum gununu hangi ~ey bildirdi sana? 
15 - 0 gun; yalanlayanlarm vay haline. 

Gok Yanld1gmda 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Ebu Hureyre'nin, «Birbiri ar
dmca gonderilenle·r.)) kavlinden maksad, meleklerdir dedigini nakletti. 
Mesruk, Ebu Duha, Mucahid, rivayetlerden birinde Suddi ve R'=bi' ibn 
Enes'ten de boylece rivayet edilmi§tir. Ebu Salih ise bunun peygamber
ler demek oldugunu bildirir. Ondan nakledilen bir rivayette bunun me
lekler demek oldugu bildirilmi§tir. Ebu Salih; «~iddetle esip ko§tukga 
ko§anlar n ve HYaydlk<;a yayanlarn ve cc Ay1rd1k<_;a ay1ranlarn kavillerine 
de melekler diye mana vermi§tir. Sevri.. . Ebu'l-Ubeydeyn'den nakleder 
ki; o, ben Abdullah ibn Mes'ud'a «Birbiri ardmca gonderilenleren kavlini 
sordum da, o ruzgard1r, dedi. Aym §ekilde cc Yayd1k<_;a yayanlar)) kavlinin 
de ruzgar anlamma geldigini soylemi§tir. ibn Abbas, Mucahid, Katade 
ve bir rivayette de Ebu Salih boyle demi§lerdir. ibn Cerir Taheri bura
da c<Birbiri ardmca gonderilenler>> kavli ile, bilinen §ekilde gonderilen 
meleklerin mi, yoksa atlarm ard arda geli§i gibi birbirini izleyenlerin 
mi veya ya va§ ya va§ esen ruzgarm m1 kasdedildigini kestiremedigini 
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bildirir. Ancak ((~iddetle esip ko~tukc;a ko~anlarau kavlinin, riizgarlar 
anlamma geldiginin kesin oldugunu ifade eder. Nitekim Abdullah ibn 
Mes'ud ve onu izleyenler boyle demi~lerdir . Ali ibn Ebu Talib ve Siiddi de 
bOyle demi§tir. Daha once gec;tigi gibi. ibn Cerir Taheri «Yaycnkc;a ya
yanlar)) kavli ile, meleklerin mi, yoksa riizgarm m1 kasdedildigi konu
sunda bir §ey soyleyememi§tir. Ebu Salih ise «Yayd1kc;a yayanlar» kav
linden maksad; yagmurdur, der. 

Zahir olan «Birbiri ardmca gonderilenleru kavlinden maksad riiz
gar olmas1d1r. Nitekim Allah Teala : «Riizgarlan da a§Ilay1c1 olarak gon
derdik.>> (Hicr, 22) buyuruyor. Ve yine bir ba~ka ayette de buyuruyor 
ki : «O'dur ki rahmetinin oniinde riizgan miijdeci olarak gonderir.>> (A'
raf, 57). Buradaki birbiri ardmca gonderilenlerden maksad riizgarlard1r. 
Qiinkii riizgar sesli esince araplar, riizgar esti anlamma ( ~)I ~) 
ifadesini kullamrlar. «Yayd1kc;a yayanlar» kavlinden de maksad; riiz
garlardir. Qiinkii riizgarlar gi::ikyiiziinde bulutlan Aziz ve Celil olan Rab
bm istegi dogrultusunda yaymaktad1rlar. 

«Bi::iylece aytrdik<;a ay1ranlara, zikri getirenlere, ma'zeret veya uya
n ic;in.» Bunlarla kasdolunanlar da meleklerdir. ibn Mes'ud, ibn Abbas, 
Mesruk, Miicahid, Katade, Rebi' ibn Enes, Siiddi ve Sevri boyle demi~
lerdir. Bu anlamda ihtilat yoktur. <;iinkii melekler hak ile bat1lm, hi
dayet ile sap1khgm, halal ile haramm arasm1 ay1ran Allah'm emrini 
peygamberlere indirirler. Peygamberlere getirdikleri vahiyde, halkm 
ma'zeretini ortadan kald1racak ve emre muhalefet ettikleri takdirde on
Ian Allah'm azab1yla uyaracak hususlar yer almaktadir. 

«Size va'dedilen mutlaka olacaktlr.» Yukandan beri kasem harf
leriyle yemin edilen gerc;ek budur. K1yametin kopmas1, sur'un iiflenme
si, bedenlerin diriltilmesi, i::incekilerin ve sonrakilerin bir yerde toplan
mast, her amel sahibinin ameli, haytr ise haytrla, ~er ise ~erle miikafat
landinlmasi hususunda size vaadedilenlerin hepsi mutlaka ve muhak
kak gerc;ekle§ecektir. 

«Yildizlar si::indiiriildiigii zaman., l§Igi gittigi zaman. T1pk1 Tekvir 
suresindeki gibi: «Y1ld1zlar dii§iip si::indiigii zaman.» (Tekvir, 2) . Ve in
fitar suresindeki gibi : «Yild1zlar dag1hp di::ikiildiigii zaman.» (infitar, 2). 

«Gi::ik yanld1g1 vakit.» Gi::ik parc;alamp, yanhp, her taraf1 birbirin
den aynhp c;evreye dag1ldig1 zaman.u 

«Daglar atild1g1 zaman.» Hie; bir iz kalmamacasma kaybolup gittigi 
zaman. Allah Teala'nm buyurdugu gibi : «Ve sana daglardan sorarlar. 
De ki : Rabb1m, onlan ufalay1p savuracak. Yerlerini diiz, kuru bir top
rak haline getirecek. Orada ne bir c;ukur, ne de bir tiimsek gi::ireceksin.» 
(Taha, 105-107) ve «Bir giin daglan yiiriitiiriiz de sen, yeri diimdiiz gi::i
riirsiin. Hie; birini b1rakmaks1zm toplanz onlan.» (Kehf, 47) . 

«Peygamberlerin vakti geldigi zaman.>> A vfi, ibn Abbas'tan nakle-
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der ki, o; peygamberler topland1g1 zaman, diye mana vermi§tir. Bu Al
lah Teala'nm: «Allah'm peygamberleri toplad1g1 gun,» (Maide, 109) kav
li gibidir. Mucahid ise; suresi belirlendigi vakit, diye mana vermi§tir. 
Sevri, Mansur kanallyla ibrahim'den nakleder ki; o, ( ..:....::;i ) kelime
sine; va'dedildigi zaman, diye mana vermi§tir. Ve sanki o bu ayeti §U 
ayet gibi tefsir etmektedir: «Yer, Rabbmm nuruyla aydmlandl, kitab 
konuldu, peygamberler ve §ahidler getirildi. Onlara haks1zllk yapilma
dan aralarmda hak ile hukmolundu.» (Zumer, 69). 

«Hangi gune ertelenmi§ti? Hukum gunune. Hukum gununun ne 
oldugunu hangi §ey bildirdi sana? 0 gun yalanlayanlarm vay haline.» 
Allah Teala buyuruyor ki: Peygamberler hangi gune ertelenmi§ ve i§
leri geciktirilmi§tir? K1yametin kopacag1 gune. ibrahim suresinde bu
yuruldugu gibi: «Sakm, Allah'm peygamberlerine va'dinden cayacagl
m sanma. Muhakkak Allah; Aziz'dir, intikam sahibidir. 0 gun; yer ba§
ka bir yerle degi§tirilir. Gokler de ba§ka goklerle. Ve onlar, Vahid ve Kah
har olan Allah'm huzuruna c;1karlar.» (ibrahim, 47-48). i§te o gun; hu
kum gunudur. Sonra Allah Teala bu hiikum gununun onemini buyute
rek: «Hukiim gununu hangi §ey bildirdi sana? 0 gun yalanlayanlann 
vay haline.» buyuruyor. Yarm ba§lanna gelecek Allah'm azabmdan vay 
onlara. Daha once vay anlamma gelen «veyl» kelimesinin cehennemde · 
bir vadi olduguna dair hadisi zikretmi§tik. Bu hadis sahih olmayabilir 
de. 

16 - Oncekileri Biz heHlk etmedik mi? 
17 - Ard1ndan sonrakileri de onlann arkas1na taka-

cagiz. 
18 - i~te Biz, boyle yapanz suc;lulan. 
19 - 0 gun, yalanlayanlann vay haline. 
20 - Sizi bayag1 bir sudan, Biz yaratmadlk m1? 

/.. 

· 21'- Onu saglam bir yere yerle§tirdik. · 
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Biz. 

22 - Belli bir sureye kadar. 
23 - Bunu Biz ta:kdir ettik, ne guzel takdir edenleriz 

24 - Vay haline o gun yalanlayanlann. · 
25 - Biz, yeryuzunu toplantl mahalli k1lmadlk m1? 
26 - Olulere de, dirilere de. 
27 - Orada yiiksek ve sabit daglar var edip, tath sular 

igirmedik mi size? 
-28- Vay haline o gun yalanlayanlann. 

i§te Biz Boyle Yapanz Su~lulan 

<(Oncekileri biz helak etmedik mi?n Yani daha onceden gelen pey
gamberlere muhalefet edip yalanlayanlan biz helak etmedik mi? Sonra 
«Ardmdan sonrakileri (otekileri) de bunlarm arkasma takacag1z.» On
lara benzeyenleri. «i~te Biz, boyle yapanz suc;lulan. Vay haline o giin 
yalanlayanlann.n ibn Cerir Taheri ba~kalarma kelimesine; onlara ben-r 
zeyenlere, diye mana vermi~tir. j 

Miiteak1ben Allah Teala mahhlkat1 yaratma lutfunu belirterek ye
niden meydana getirmeye muktedir oldugunu bildiriyor ve: «Sizi ba
yagi bir sudan, Biz yaratmad1k m1?ll buyuruyor. Aziz ve Celil olan ya
ratiCmm kudretine nisbetle bayag1, zay1f ve giic;siiz olan bir sudan. Ni
tekim Yasin suresinde Biisr ibn Cahha~'tan nakledilen hadiste Allah Te
ala'mn ~oyle buyurdugu belirtilmi~ti: Ey ademoglu, Ben seni ~unun 
gibisinden yaratt1g1m halde Beni aciz mi k1lacagm1 samrsm. 

«Onu saglam bir yere yerle~tirdik.» Rahme: Rahim erkekle kadl
nm su~unun yerle~tigi yerdir ve buna uygun ~ekilde yaratllm1~t1r. Ken
disine enranet edilen suyu koruyacak ozelliktedir. 

«BE)lli bir siireye kadarl) Alt1 ayla, dokuz ay arasmda belirlenmi~ 
olan bir siireye kadar. <<Bunu Biz takdir ettik, ne giizel takdir edenleriz 
Biz. Vay haline o giin yalanlayanlarm.ll 

«Biz, yeryiiziinii toplantl mahalli k1lmad1k m1? Oliilere de, dirile
re de.n ibn Abbas ( t\.£ ) kelimesinin, gizleme anlamma geldigini 
bildiriyor. Miicahid ise; oliiyii gizler ve hie; bir taraf1 goriilmez, diye 
mana verir. ~a'bi ise; ic;i oliilerinize, dl~l da dirilerinize, diy~ mana ver
mi~tir. Miicahid ve· Katade de boyle derler. 

«Orada yiiksek ve sabit daglar var edip, tath sular ic;irmedik mi 
size?» Yeryiiziiniin sars1hp oynamamas1 ic;in ag1rhklanyla tutan daglar 
ve bulutlardan siiziiliip gelen veya yeryiiziindeki kaynaklardan co~up 
akan ta th sular yara tmad1k m1? 
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«Vay haline o giin yalanlayanlarm.» Allah'm azametine delalet 
eden bunca yaratlklan dii§iiniip te hala yalan ve kiifiirde 1srar eden
lere yaz1klar olsun, yaz1k onlara. 

29 - Vann yalanlay1p durdugunuz f}eye gidin. 
30 - De; kollu golgeye gidin. 
31 - Golge yapmaz ve alevden korumaz. 
32 - 0, her biri bir saray gibi k1v1lcrmlar atar. 
33 ·- Ve her biri sanki hirer san erkek devedir. 
34 - Vay haline o gun yalanlayanlann. 
35 - Bu, onlann konuf}amayacaklan gundur. 
36 - Onlara izin de verilmez ki ozur d.ilesinler. 
37 -'- Vay haline o gun yalanlayanlann. 
38 - if}te bu, sizleri ve oncekileri toplad1g1m1z hukum 

giiniidur. 
39 - Eger Bana kat~1 bir diizeniniz varsa; onu hemen 

kurun. 
40 - Y alanlayanlann o ;gun vay haline. 

Vay Haline 0 Giin Yalanlayanlann 

Allah Teala; oldiikten sonra dirilmeyi, cezaYl, cenneti ve cehenne
mi yalanlayan kafirlere hitab ederek k1yamet giinii onlara §6yle deni
lecegini bildiriyor: ((Varm yalanlaYlp durdugunuz §eye gidin. tic; kollu 
golgeye gidin.» Yani cehennem ate§ine. Cehennem ate§inin alevine. Alev 
yiikselip de iistiinden dumanlar c;1kt1gmda onun §iddet ve kuvveti iic; 
kola aynllr. uGolge yapmaz ve alevden korumaz.» Aleve mukabil olan 
dumamn golgesi ne gerc;ek golgeliktir, ne de ki§iyi alevin kucagmdan 
korur. 

HO, her biri bir saray gibi k1V1lc1mlar atar.» Alevinden uc;u§an k1-
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V1lc1mlar saraylar gibidir. ibn Mes'ud; kaleler gibi, der. ibn Abbas, Ka
tade, Mucahid, Malik ile Zeyd ibn Eslem ve ba~kalan bunun aga~ ku
tu.gu gibi demek oldugunu, naklederler. 

ccVe her biri sanki birer san erkek devedir.n Mucahid, Hasan, Ka
tade ve Dahhak bunun siyah deve gibi, demek oldugunu bildirir. ibn 
Cerir Taheri de bu goru~u tercih eder. ibn Abbas, Mucahid ve Said ibn 
Cubeyr ise bunun gemi -ipleri gibi, demek oldugunu soyler. ibn Abbas'
tan; bak1r par<;alan gibi, anlamma geldigini soyledigi nakledilir. 

Buhari der ki : Bize Amr ibn Ali ... Abdurrahman ibn Abis'ten nak
letti ki; o, ibn Abbas'm . bu ayete ~oyle mana verdigini bildirmi~ : Biz 
agaca U<; ad1m drmamr ve onu k1~ i<;in kaldmrd1k. Buna da ( ...f"'2~ 1 ) 

adm1 verirdik. uHer biri sanki erkek devedir.'' kavlindeki ( --~ .. ::.:':1~ ) 
ifadesi gemi ipleri anlammad1r. Bunlar toplanmca orta boylu ki~iler 

gibi olurlar. 
uVay haline o gun yalanlayanlarm.Bu, onlann konu~amayacaklan 

gtindur. )) Orada, o gunde hi<; soz edemezler. ccOnlara izin de verilmez ki 
ozur dilesinler.n Konu~maya gu<;lerinin yetmeyecegi gibi, ozur dileme
leri i<;in kendilerine izin de verilmez. Bilakis aleyhlerinde huccet kairn 
olmu~ ve zulmetmelerinden dolay1, haklarmda azab sozu ger<;ekle~mi~
tir, artlk konu~amazlar. K1yamet gunundeki duru~lar, muhtelif halleri 
ve sahneleri i<;erir. Allah Teal a bazan bir hal den bazan diger hal den ha
ber vermektedir ki bu, o gunun ~iddetinin sarsmt1s1m gosterir. Bu se
beple sozun her bolumunun sonunda ccVay haline o gun yalanlayanla
rm )) denilmektedir. 

ui§te bu, sizleri ve oncekileri topladig1m1z hukum gunudur. Eger 
Bana kar§I bir duzeniniz varsa; onu hemen kurun.n Bu ifade Yaratlcl
dan kullarma sesleni~tir . ccSizleri ve oncekileri topladig1m1z hukum gu
nudur. •• Onlarm hepsini kudretiyle bir tepede toplam1~ ve <;agm)Tl ken
dilerine i~ittirmi~, gozleri uzerlerine dikmi~tir . uEger Bana kar§I bir 
duzeniniz varsa ; onu hemen kurun.n Bu, ~iddetli bir tehdid ve kuvvetli 
bir azard1r. Eger Benim kabzamdan kurtulmaya gucunuz yetiyorsa ve 
hukmumden ka<;abilecekseniz, yapm. <;unku buna asla gucunuz yet
mez. Rahman suresinde buyuruldugu gibi : ccEy cinler ve insanlar top
lulugu, goklerin ve yerin <;evresinden ge<;ip gitmeye guctinuz yetiyorsa 
ge<;ip gidin. Ama tisttin blr gii<; olmadan ge<;emezsiniz.)) (Rahman, 33) . 
Hud suresinde ise buyuruyor k1 : ccVe slz ona blr ~ey yapamazsm1z. ll (Hud, 
57) Hadis-i ~erif'te de §6yle buyurulur: Ey kullanm; sizin faydamz Ba
na eri§mez ki fayda veresiniz. Zaranmz da ula~maz ki zarar veresiniz. 

ibn. Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn Munzir . .. Ebu Abdullah el-Ce
beli'de:q nakletti ki; o, ~oyle demi~: Ben Kudus'e geldigimde Ubade ibn 
Samit, Abdullah ibn Amr ve Ka'b el-Ahbar'm Kudus'teki mukaddes 
evden soz ettiklerini gordum. Ubade ibn Samit dedi ki : K1yamet gunu 
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oldugunda Allah, oncekileri ve sonrakileri bir tepede toplar. Onlara goz 
ili§ir ve ~agn duyurulur. Allah Teala der ki: «i§te bu, sizleri ve onceki
leri topladigimiz hiikiim giiniidiir. Eger Bana kar§I bir diizeniniz varsa; 
onu hemen kurun.» Bugiin Benden hi~ bir inad~I zorba ve a§agllik §ey
tan kurtulamaz. Abdullah ibn Amr dedi kb 0 gun bize §6yle denildigini · 
i§ittik: Cehennemden bir boyun ~1kar ve etrafa dag11Ir. Halkm orta
sma gelince; ey insanlar, ben ii~ ki§i i~in gonderildim, der. Babanm ~o
cugunu, karde§in karde§i tamd1gmdan onu daha iyi tanmm. Hig bir 
engel onu benden uzakla§tlramaz ve hi~ bir gizleyici onu benden sak
layamaz. Bunlar Allah ile birlikte ba§ka tann edinenl~r, inad~I her zor
ba ve kovulmu§ her §eytandir. Onlann iizerine abamr ve onlan yaka
layip hesabtan kirk y1l once cehenneme f1rlatlr. 

41 - Muhakkak ki .muttakiler, golgeliklerde ve plnar-
lardadrrlar. 

42 - Ve canlann1n istediginden meyveler. 
43 - t~Iediklerinize kar~1hk afiyetle yeyin, ic;in. 
44 - $uphesiz ki Biz, ihsan edenleri boyle miikafatlan

dinnz. 
45 - Vay haline o gun yalanlayanlann. 
46 - Yeyin ve biraz eglenin. Dogrusu sizler sU<;lular

sinlz. 
4 7 - Vay haline o gun yalanlayanlann. 
48- Onlara; ruku' edin, denildigi zaman, ruku'a var

mazlar. 
49 - Vay haline o gun yalanlayanlann. 
50 - Bundan sonra artlk hangi soze inanacaklar? 

Allah Teala farzlan eda edip haramlan terkederek kendisine iba
det eden muttaki kullarmdan bahisle, onlarm k1yamet gunu cennet-
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lerde ve ~e~melerde olacagm1 bildiriyor. Pis kokulu dumanlarm golge
sinde olan o e~kiyaya mukabil muttakiler uGolgeliklerde ve pmarlar
dadirlar. Ve canlarmm istediginden meyveler.)) istedikleri zaman haz1r 
bulacaklan turlu meyveler onlannd1r. ui~lediklerinize kar§1hk atiyetle 
yeyin, i~in.>> Onlara ihsan kabilinden boyle denir. Ve muteak1ben Allah 
Teala yeni bir habei} bildiriyormu~casma buyuruyor ki: <<~uphesiz· ki 
Biz, ihsan edenleri boyle mukatatlandmnz.» Guzel amel yapanlarm 
katlm1zdaki mukafatl i~te boyledir. ccVay haline o gun yalanlayanlann.» 

c<Yeyin ve biraz eglenin. Dogrusu sizler su~lularsm1z.» Bu, k1yamet 
gununu yalanlayanlara hitabd1r. Allah Teala azab ve tehdid emriyle 
onlara emrederek ccYeyin ve biraz eglenin.>> buyuruyor. <;ok k1sa bir su
re eglenin. <<Dogrusu sizler, su~lularsm1z.» Daha once zikredilen cehen
nem ate~ine surukleneceksiniz. uVay haline o gun yalanlayanlann.» Al
lah Teala'nm bir ba~ka ayette buyurdugu gibi: ccOnlan az bir sure ge
~indirir, sonra da kat1 bir azaba surukleriz.» (Lokman, 24). Yfulus su
resinde de ~oyle buyurmaktad1r: ceDe ki : Allah hakkmda yalan uydu
ranlar hi~ ~uphesiz felah bulmayacaklardlr. Dunyada biraz faydalan
ma vard1r. Sonra donu~leri Bizedir. Sonra Biz de kufreder olmalann-

"' dan dolay1 onlara ~iddetli azab1 tattlracaglZ.>> (Yunus, 69-70) . 
c<Onlara; ruku' edin, denildigi zaman, ruku'a varmazlar.» Bu bilgi

siz katirlere; cemaatla beraber namaz k1lmalan soylendiginde, buyuk
lenip kibirlenirler ve namaz kllmazlar. Bu sebeple Allah Teala uVay ha
line o gun yalanlayanlarm.ll buyuruyor. 

uBundan sonra art1k hangi soze inanacaklar?» Bu Kur'an'a inan
madlklarma gore, arbk hangi soze inanacaklard1r? .T1pk1 Allah Teala'
nm ~u kavli gibi : uAllah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra art1k hangi 
soze inamrlar?» (Casiye, 6) ibn Ebu Hatim der ki : Bize ibn Ebu Orner .. . 
ismail ibn Uleyye'den nakletti ki, o; bir ~ol bedevisinin Ebu Hureyre'
nin ~u hadisi rivayet ettigini duydum, dedigini i~ittim demi~tir : Mur
selat suresini okuyan kimse, «Bundan sonra artlk hangi soze inanacak
lar?ll ayeti:Qi okuyunca; Allah'a ve O'nun indirdigine iman ettim, desin. 
Bu hadis daha once K1yamet suresinde de ge~mi~ti. 

MURSELAT SURESiNiN SONU 




